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Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania
katalizatorów i nośników ceramicznych

Głównym celem projektu jest rozwój badań naukowych i intensyfikacja współpracy z przemysłem w zakresie katalizy stosowanej dzięki kompleksowemu
RPLU.01.01.00-06-0002/17
unowocześnieniu instalacji badawczych INS do otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych. Rozbudowa instalacji jest ostatnim ogniwem modernizacji
aparatury INS do badania procesów jednostkowych katalizatorów, sorbentów i nośników. Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba naukowców pracujących w obiektach
infrastruktury badawczej (CI25): 6 2. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub B+R (CI27): 1 147 836, 25 zł 3.
Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej: 10 4. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI24): 5. Liczba
projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej: 5 Grupy docelowe: 1) Pracownicy INS odpowiedzialni za badania nad
katalizą (działy ZPB i BK). Otrzymają aparaturę unikatową na skalę Europy Śr.-Wsch., co pozwoli na prowadzenie badań na szerszą skalę, 2) Przemysł przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne z branży chemicznej (przede wszystkim nawozowej) uzyskają dostęp do najnowocześniejszej aparatury i możliwość
wprowadzania nowych technologii do działalności 3) Instytucje badawcze. Zadania: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej 2) Zakup węzła przygotowania
surowców (m.in. młyn strumieniowy do mielenia surowców) 3) Zakup węzła przygotowania granulatu: zagniatarka, granulator/przecierak, suszarnia, kontenery
transportowe i układ odpylania oraz przesiewacz 4) Zakup węzła formowania: tabletkarka oraz układ odpylania 5) Aparatura laboratoryjna: waga i młyn
krzyżakowo-bijakowy 6) Adaptacja pomieszczeń: hali E24 (1 307 m2) oraz budynku laboratorium E40 7) Montaż urządzeń, rozruch, testowanie Wskaźniki
produktu: 1) Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na B+R - 1 2) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo - badawczej - 9 096
383,94 zł

INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.1. Regionalna infrastruktura badawczo Brak poddziałania
– rozwojowa

9 113 603,94

7 295 434,10

4 685 127,77

64,22 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-02

zakończenia
realizacji
projektu
2019-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

058 Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (publiczna)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Kompleksowa rozbudowa instalacji doświadczalno-produkcyjnej do ekstrakcji surowców roślinnych

Głównym celem projektu jest rozwój badań naukowych i intensyfikacja współpracy z przemysłem w dziedzinie ekstrakcji nadkrytycznej w INS dzięki kompleksowej
rozbudowie instalacji badawczej do ekstrakcji surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 i jej oprogramowaniu. Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba naukowców
pracujących w obiektach infrastruktury badawczej (CI25): 15; 2. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub B+R
(CI27):1 160 092, 44 zł; 3. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej: 15; 4. Liczba projektów B+R realizowanych przy
wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej: 2; 5. Liczba utrzymanych miejsc pracy: 14 Grupy docelowe: 1) Pracownicy INS odpowiedzialni za badania nad
ekstrakcją; 2) Przemysł (m.in. Perła Browary Lubelskie, Van Pur SA). Przedsiębiorstwa zainteresowane nowymi technologiami i możliwościami wykorzystania
ekstrakcji nadkrytycznej i jej produktów w działalności gospodarczej; 3) Instytucje badawcze krajowe i zagraniczne zainteresowane: wspólną realizacją
projektów, wymianą osobową i stażami naukowymi, realizacją przez INS usług badawczych w zakresie prowadzenia eksperymentów z użyciem aparatury do
ekstrakcji wysokociśnieniowej oraz aparatury analitycznej, opracowaniem wyników, wykonaniem założeń technicznych dla projektów bazowych instalacji
badawczych. Zadania: 1) dokumentacja techniczna 2) zakup ekstraktora ze stali szlachetnej (pojemność 3,3 m3) z wyposażeniem 3) zakup wysokociśnieniowych
(pracujących pod ciśnieniem do 530 bar) zaworów odcinających 4) zakup agregatu chłodniczego (moc 1 350 KW) 5) opracowanie programu komputerowego do
obsługi zmodernizowanej instalacji 6) zakup aparatury do analitycznej kontroli procesu ekstrakcji Wskaźniki produktu: 1) Liczba jednostek naukowych
ponoszących nakłady inwestycyjne na B+R - 1; 2) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo - badawczej - 9 110 474,70 zł; 3) Liczba wspartych
laboratoriów badawczych - 1.

RPLU.01.01.00-06-0003/17

INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.1. Regionalna infrastruktura badawczo Brak poddziałania
– rozwojowa

9 127 694,70

7 206 890,00

5 596 150,08

77,65 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

058 Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (publiczna)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Intensyfikacja produkcji nowych związków molibdenu poprzez zastosowanie metod wysokotemperaturowych

Głównym celem projektu będzie otrzymanie tlenku molibdenu (VI) w fazie stałej o wysokim stopniu czystości oraz określonej strukturze krystalograficznej, tego
typu tlenek jest poszukiwanym produktem przez firmy wytwarzające różnego rodzaju katalizatory stosowane w biotechnologii. Pierwszym etapem projektu będzie
zakup ekspertyzy i wykonanie pieca do specjalistycznej wysokotemperaturowej technologii oczyszczania tlenków molibdenu. Powyższy piec będzie prototypem
służącym do określenia warunków procesu sublimacji tlenku molibdenu. Wiodącą częścią projektu będzie opracowanie szczegółów technologii otrzymywania
MoO3 o wysokiej czystości i określonej strukturze krystalograficznej z zanieczyszczonych koncentratów molibdenowych. Ponieważ materiałem wyjściowym do
otrzymywania czystego MoO3 będą różnego rodzaju "prażonki" zbadany zostanie wpływ różnych domieszek na ciśnienie parowania oraz na skład i czystość
produktu po zakończeniu procesu. Prototyp pieca jest próbą przeniesienia doświadczeń laboratoryjnych działu Badań i Rozwoju firmy CMOCMI na skalę
półtechniczną. Badania w skali półtechnicznej są etapem przejściowym przed wdrożeniem rozwiązana do produkcji. Opracowanie technologii spowoduje
intensyfikację odzysku molibdenu z surowców wtórnych, jak również wytworzenie innowacyjnych wysokiej czystości produktów. Otrzymywany w nowej
technologii tlenek molibdenu pozwoli firmie wzbogacić ofertę produktów, a co za tym idzie zwiększyć jej konkurencyjność na rynku międzynarodowym. Firma
(CMOCMI) jest największym krajowym producentem związków molibdenu, metalu uznanego przez KE za materiał krytyczny. Firma CMOCMI do swojej produkcji
wykorzystuje obecnie przepracowane katalizatory molibdenowe i koncentraty molibdenu, uzyskiwane z przerobu różnego rodzaju materiałów odpadowych.
Realizacja projektu pozwoli wprowadzić na rynek międzynarodowy nowy produkt, tj.: tlenek molibdenu (VI). Nowy prod. będzie najczystszym tlenkiem molibdenu
(VI) dostępnym obecnie na rynku w skali przemysłowej.

RPLU.01.02.00-06-0002/16

"CENTRUM METAL ODCZYNNIKI CHEMICZNE MIDAS-INVESTMENT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

664 611,94

612 999,94

459 749,96

75,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-11-01

2019-11-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzrost konkurencyjności firmy GIS-Expert Sp. z o.o. poprzez wzmocnienie potencjału w zakresie prowadzenia działalności
badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na generowanie innowacyjnych produktów i usług.

Celem ogólnym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym poprzez wzmocnienie jej potencjału w zakresie prowadzenia działalności
RPLU.01.02.00-06-0004/16
badawczo - rozwojowej ukierunkowanej na generowanie nowych, innowacyjnych produktów i usług. Realizacja projektu będzie polegała na przeprowadzeniu prac
badawczych, w wyniku których mają zostać wygenerowane 4 nowe produkty/usługi. Projekt rozpocznie się 01.04.2016 i będzie trwał do 31.03.2018. W ramach
prac badawczych nad każdą z nowych usług zdefiniowano po 5 zadań badawczych. W celu ułatwienia analizy i oceny projektu przyjęto następującą strukturą i
nazewnictwo poszczególnych zadań: - zadania dot. badań nad usługą MOBILE GIS oznaczone zostały literą A; - zadania dot. badań nad usługą Web GIS oznaczone
zostały literą B; - zadania dot. badań nad usługą Augmented/VirtualGIS oznaczone zostały literą C; - zadania dot. badań nad usługą Location Intelligence oznaczone
zostały literą D; W ramach projektu zostanie zastosowany przejrzysty i czytelny harmonogram prac badawczych nad każdą z usług. W związku z tym poczynając od
rozpoczęcia projektu aż do jego zakończenia równolegle będą prowadzone prace badawcze nad każdą z usług. W praktyce będzie to wyglądało w ten sposób, że w
danym kwartale w okresie realizacji projektu będą prowadzone równocześnie prace badawcze dotyczące każdej z planowanych od uruchomienia nowych usług.
Harmonogram i zakres poszczególnych zadań został opisany w sekcji D1 wniosku. Wskazano tam w ujęciu kwartalnym czas realizacji poszczególnych zadań
badawczych. Do realizacji projektu zostanie wykorzystany personel badawczy Wnioskodawcy, który będzie w ramach obowiązków służbowych zaangażowany do
realizacji projektu. W zależności od potrzeb w poszczególnych zadaniach badawczych będzie angażowanych od 4 do 6 obecnych pracowników. Dodatkowo zespół
badawczy zostanie uzupełniony w wyniku zatrudnienia pracownika naukowego. W sekcji D1 wskazano zaangażowanie osobowe w każdym z zadań.

GIS-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

560 827,88

481 422,88

358 406,80

74,45 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-04-01

2018-03-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

OPRACOWANIE NOWEJ, INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI NADKWASÓW KWASU OCTOWEGO I INNYCH KWASÓW
KARBOKSYLOWYCH JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU FIRMY '' KUCHNIE ŚWIATA S.A. ''

Celem projektu jest opracowanie nowej, innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii produkcji (metodą ciągłą) kwasu nadoctowego oraz innych
RPLU.01.02.00-06-0005/16
nadkwasów, przeznaczonych głównie dla zakładów przemysłu spożywczego i sektora HoReCa w kraju i za granicą - są to główni odbiorcy dla Wnioskodawcy (firmy
KUCHNIE ŚWIATA S.A.). W efekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych powstaną zdecydowanie ulepszone a także nowe produkty, bardzo atrakcyjne dla
klientów i korzystne dla środowiska naturalnego. Projekt wykazuje również innowacyjność procesową - metoda ciągła produkcji nadkwasów karboksylowych
nigdzie jeszcze nie jest stosowana. Przewidziano zgłoszenie patentowe, którego przedmiotem będzie po zakończeniu projektu nowa technologia. Projekt przyczyni
się do zwiększenia przychodów Wnioskodawcy, przyspieszenia ekspansji w kraju i w eksporcie, podniesienia jego konkurencyjności i poziomu technologicznego
oraz do intensyfikacji współpracy z nauką. Projekt będzie realizowany w Dęblinie gdzie mieści się zakład produkcyjny Wnioskodawcy oraz Dział B + R. Tam też
będą wdrożone efekty realizacji projektu i wytwarzane nowe innowacyjne wyroby. Prace B+R będą wykonywane w Dziale B+R Wnioskodawcy samodzielnie oraz w
ścisłej współpracy z jednostką naukową (przewidziano zakup usług doradczych od jednostki naukowej). Projekt przewiduje też zatrudnienie na umowę zlecenia
nowych pracowników naukowych. Realizacja projektu potrwa 3 lata. Przewidziano w nim m. in. wyleasingowanie nowoczesnej aparatury badawczej, zakup usług
doradczych, instalacje linii pilotażowej i uruchomienie pierwszej produkcji. Projekt rozpoczyna się na II stopniu gotowości technologicznej, kończy na IX. Oprócz
wielu korzyści dla firmy przyczyni się też do rozwoju woj. lubelskiego, podniesienia jego konkurencyjności i zwiększenia przepływu wiedzy naukowej do
gospodarki regionu.

SANECHEM SP. Z O.O

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

2 086 024,56

1 875 046,48

1 207 477,94

64,40 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2020-04-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie maszyny do nakładania powłok galwanicznych metodą selektywną - aplikator galwaniczny

Cel projektu : Opracowanie maszyny technologicznej stanowiącej rezultat projektu - aplikatora galwanicznego - umożliwiającego nakładanie powłok
galwanicznych metodą selektywną w celu regeneracji elektrycznych złączy obrotowych generatorów prądu. Urządzenie znajdzie zastosowanie w elektrowniach i
umożliwi wzrost efektywności produkcji energii na terenie województwa lubelskiego, w kraju i zagranicą. Zadania : Opracowanie technologii korygowania
falistości i symetrii powierzchni powłok galwanicznych oraz konstrukcji aplikatora za pomocą którego powłoki będą nakładane. Wskaźniki dla celów projektu : 1.
Opracowanie nowej maszyny - Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych 2. Zwiększenie udziału w rynku i wielkości przychodów przedsiębiorstwa - Przychody ze
sprzedaży nowych produktów Grupy docelowe : Odbiorcami produktu są elektrownie konwencjonalne i OZE, których przedmiotem działalności jest produkcja
energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na rezultat projektu - aplikator do nakładania powłok galwanicznych na zestyki elektryczne w celu zwiększenia wydajności
pracy generatorów - wynika z celu ekonomicznego elektrowni jakim jest rentowność osiągana poprzez wzrost efektywności produkcji energii i zmniejszenie kosztu
surowców potrzebnych do jej wytworzenia. Opis techniczno-ekonomiczny : Aplikator to maszyna o wadze 0,5-10 kg. Korpus w kształcie wielościanu zasilany
będzie elektrycznie za pomocą pompy dozującej roztwór galwaniczny. Maszyna obsługiwana będzie ręcznie za pomocą oprogramowania sterującego automatyką i
elektrodami umieszczonymi w korpusie. Zastosowanie umożliwi zwiększenie efektywności produkcji energii średnio 0,5% w przeliczeniu na jednostkę paliwa lub
OZE - poprzez zmniejszenie rezystancji zestyku powodującej straty energii elektrycznej w generatorach. Aplikator umożliwi zwiększenie rentowności produkcji
energii, a Wnioskodawcy uzyskanie przychodów ze sprzedaży maszyny i usług wykonywanych za jej pomocą.

RPLU.01.02.00-06-0006/16

AVCO COATINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

447 186,00

433 800,00

343 176,00

79,11 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-27

2019-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie innowacyjnej wielomodułowej platformy software'owej 'TesseractSoft Proof' celem zaspokojenia
zidentyfikowanych potrzeb branż wydawniczej oraz reklamowej na rynku krajowym i międzynarodowym.

Projekt "Opracowanie innowacyjnej wielomodułowej platformy software'owej 'Tesseract Soft Proof' celem zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb branż
wydawniczej oraz reklamowej na rynku krajowym i międzynarodowym" będzie polegał na przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w celu
stworzenia platformy umożliwiającej ocenę i akceptację produktu wydawniczego bez konieczności wykonywania wydruków próbnych. Prace badawczorozwojowe dotyczyć będą możliwości zachowania wierności odwzorowania struktury dokumentu, reprodukcji kolorów w aplikacji webowej oraz innowacyjnemu
sposobowi wykorzystania przeglądarki internetowej, jako pełnoprawnego narzędzia pozwalającego na poprawne wyświetlenie zdalnej symulacji produktu
wydawniczego (poligraficznego jak i do zastosowania w mediach elektronicznych). Osiągnięte rozwiązanie w efekcie umożliwi ocenę i akceptację produktu przed
opublikowaniem lub produkcją poligraficzną bez konieczności wykonywania wydruków próbnych. Projekt został podzielony na 2 zadania dostosowane do
specyfiki projektu B+R. Mierzalnym wskaźnikiem tak zaplanowanego przedsięwzięcia będzie finalne przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej oraz
stworzenie Platformy Tesseract Soft Proof. Grupa docelowa to wszystkie przedsiębiorstwa zaangażowane w proces przygotowania cyfrowych materiałów do
produkcji poligraficznej lub publikacji elektronicznej, w szczególności: *Grupy wydawnicze mediów drukowanych i elektronicznych, *Agencje reklamowe, *Duże
podmioty realizujące kompleksowe kampanie marketingowe. Zastosowanie innowacyjnego podejścia do kwestii wykorzystania mechanizmów wyświetlania i
konwersji dokumentów będzie przynosić bezpośrednie korzyści dla odbiorców końcowych na każdym etapie łańcucha procesu wydawniczego publikacji, a dla
Wnioskodawcy będzie oznaczać wejście w niezwykle innowacyjny obszar produktów technologicznego softproofingu i osiągnięcie statusu lidera ww. dziedzinie.

RPLU.01.02.00-06-0009/17

TESSERACT DEV SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 725 359,87

3 725 359,87

2 524 477,23

67,76 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2020-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

System do procesowania i digitalizacji dokumentów przychodzących.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu, który pozwoli na zwiększenie portfolio Wnioskodawcy, zapewnienie współpracy z MŚP oraz na
zwiększenie atrakcyjności regionu. Efektem końcowym będzie w pełni funkcjonalne oraz skuteczne oprogramowanie, jak i aplikacja mobilna umożliwiające
procesowanie i digitalizowanie dokumentów przychodzących oraz dająca możliwość przechowywania ich i dostępu z każdej lokalizacji za pomocą
funkcjonalności przechowywania zapisanych i przetworzonych dokumentów w chmurze. Projekt opiera się na: a) opracowaniu bardzo wydajnych algorytmów
OCR, których wysoka skuteczność automatycznego rozpoznawania danych ograniczy potrzebę udziału dodatkowych osób w procesie OCR, b) poprawianiu w locie
jakości zdjęć wykonanych na urządzeniach typu smartfon i tablet, aby zwiększyć w ten sposób skuteczność rozpoznawania danych w procesie OCR, c)
wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie OCR, której głównej zadaniem będzie ciągłe samodoskonalenie algorytmów OCR, d) dostępności systemu w formie
aplikacji mobilnej. Czas realizacji projektu - 24 miesiące. Grupą docelową projektu są, m.in.: * Sektor bankowy i finansowy; * Parafie kościelne (cyfryzacja Ksiąg
parafialnych); * Szpitale i przychodnie (dokumentacja medyczna); * HR (dokumenty kadrowe,); * Sądy (akta sądowe); * Logistyka (listy przewozowe); * Policja
(mandaty); * Klient Indywidualny (paragony, przelewy). CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje), Liczba realizowanych projektów B+R, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R, Liczba przedsiębiorstw
współpracujących z ośrodkami badawczymi. NA POZIOMIE REZULTATU: Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.

RPLU.01.02.00-06-0010/16

"INFINITE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

2 785 092,52

2 488 223,64

1 593 802,21

64,05 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2020-09-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

002 Procesy badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno odkuwek noży obrotowych z dwustopniową cześcią chwytową Celem projektu jest opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno odkuwek noży obrotowych z dwustopniową częścią chwytową. Taki cel postawił
przed sobą wnioskodawca. Wnioskodawca, AMB Metal-Forming specjalizuje się w produkcji odkuwek noży obrotowych z jednostopniową częścią chwytową, ze
stali 40HM, wykonywanych metodą kucia na zimno. Obecnymi odbiorcami tych wyrobów są producenci organów roboczych kombajnów górniczych i maszyn
wydobywczych w Polsce i w Europie. Oferowane przez AMB odkuwki spełniają bardzo wysokie wymagania kontrahentów w zakresie parametrów
wytrzymałościowych i dokładności wykonania. Odbiorcy obecnej produkcji AMB oczekują od firmy rozszerzenia oferty o wykonywane technologią kucia na zimno
półfabrykaty noży obrotowych z dwustopniową częścią chwytową. Wdrożenie do produkcji tego rodzaju odkuwek na zimno, biorąc pod uwagę materiał wyrobu
(stal 40 HM), masę jednostkową odkuwki oraz poziom skomplikowania jej kształtu w stosunku do jednostopniowej stanowi prawdziwe wyzwanie. Wymaga ono
opracowania i wdrożenia innowacyjnej na skalę światową technologii kucia. Realizacja tego celu będzie możliwe dzięki realizacji następujących zadań: pogłębiona analiza teoretyczna, modelowanie oraz weryfikacja w warunkach laboratoryjnych wytypowanych wstępnie trzech rozwiązań technologicznych
zakończona wyborem najlepszego z nich -wykonanie prototypowego oprzyrządowania i przeprowadzenie badań w warunkach przemysłowych, ukierunkowanych
na zapewnienie optymalnych parametrów odkuwki oraz na maksymalne zwiększenie trwałości matryc -automatyzacja procesu kucia mająca na celu maksymalne
skrócenie czasu cyklu produkcyjnego. Przeprowadzone działania przyczynią się do podniesienia wydajności i obniżenia kosztów produkcji. W wyniku wdrożenia
innowacyjnej technologii kucia na zimno firma AMB Metal-Forming rozszerzy swoją ofertę o produkt (odkuwkę dwustopniową) konkurencyjny cenowo i
przewyższający parametrami technicznymi dostępne obecnie, kute na gorąco.

RPLU.01.02.00-06-0013/16

AMB METAL-FORMING SPÓŁKA Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

2 401 823,90

2 061 833,20

1 506 849,01

73,08 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2020-01-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

ComatiQ - System zarządzania automatyką i energią w sieciach obiektów rozproszonych, wykorzystujących adaptacyjne
modele zachowań użytkowników i urządzeń

Celem projektu jest opracowanie technologii inteligentnej sieci sensorowej do zarządzania automatyką budynkową w dużych, rozproszonych sieciach obiektów.
RPLU.01.02.00-06-0015/16
Rozwiązanie będzie wykorzystywać funkcje auto-konfiguracji, auto-identyfikacji, auto-lokalizacji zintegrowanej z rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji w
ramach sytemu złożonego. W ramach projektu Wnioskodawca opracuje nową technologię klasy Big Data, Security Information, BMS i BEMS. Cel projektu zostanie
osiągnięty przez realizację prac B+R mających na celu opracowanie elementów składowych systemu ComatiQ: * modułów integracyjnych protokołów używanych w
systemach automatyki budynkowej oraz modułów agregacji danych * modułów komunikacyjnych oraz sensorycznych * algorytmów modelujących zachowanie
urządzeń i obiektów, modułów obliczeniowych w technologii chmurowej oraz modelowania interfejsów użytkownika * prototypu systemu zarządzania automatyką
i energią w obiektach z wykorzystaniem adaptacyjnych modeli zachowań użytkowników i urządzeń. Rezultatem projektu będzie nowy produkt: ComatiQ - system,
służący do zarządzania automatyką budynkową i mediami w rozproszonej sieci obiektów. W ramach projektu przewiduje się opracowanie bezprzewodowych,
samo zasilających się modułów sensorycznych, wykorzystujących prądy śmieciowe (HE). Pozwoli to znacznie skrócić proces instalacji i konfiguracji systemu.
System zbierania energii pozwoli na wdrożenie rozwiązania typu "zainstaluj i zapomnij". W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca uzyska wsparcie (dotacje)
w zakresie prac B+R przy współpracy z ośrodkiem badawczym (badania zlecone), innowacyjna technologia zostanie poddana ochronie patentowej i
wnioskodawca osiągnie przychody ze sprzedaży nowego produktu. Grupy docelowe: Rynek sieciowy (sieci obiektów), zostanie skierowany do 3 głównych
segmentów: sieci handlowe, sieci restauracyjne oraz stacji benzynowych.

SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM SP. Z O. O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 696 820,98

3 650 797,98

2 838 393,60

77,75 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-12-01

2019-06-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Technologia Augmented Reality w edukacji

Celem projektu badawczego jest przeprowadzenie badań technologicznych i edukacyjnych prototypów produktów edukacyjnych wykorzystujących technologię
rzeczywistości rozszerzonej. Produkty edukacyjne mają docelowo stanowić składowe kompleksowego systemu edukacyjnego zgodnego z polską podstawą
programową kształcenia ogólnego. System będzie można wykorzystać zarówno w kształceniu szkolnym, jak także pozaszkolnym i nieformalnym.Zespół badawczy
stawia przed sobą dwa główne cele: 1.Stworzenie prototypu systemu edukacyjnego opartego na rozszerzonej rzeczywistości, przetestowanie go i przygotowanie go
do wprowadzenia na rynek. 2.Zbadanie możliwości i skuteczności wykorzystania technologii rzeczywistości rozszerzonej w edukacji - wskazanie optymalnych,
wspierających proces nauki, sposobów użycia aplikacji w narzędziach edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Projektowane rozwiązanie
technologiczne zakłada stworzenie systemu, który umożliwi przetwarzanie obiektów w przestrzeni, skanowanie na płaszczyźnie, kart i różnorodnych znaczników, a
także stron podręczników. Podczas badań technologicznych i edukacyjnych zostanie opracowany optymalny produkt pod względem cech funkcjonalnych
(parametrów technicznych), takich jak: wymiarów geometrycznych, właściwości fizycznych, technicznych parametrów działania (np. wydajności), tak by
odpowiadał potrzebom klientów i korzystał z najnowszych rozwiązań technologicznych/technicznych, np. (najlepszego środowiska programistycznego do
tworzenia AR).

GRUPA EDUKACJA 3.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

2 483 373,54

2 286 298,04

1 829 038,42

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2021-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH ZWIĄZKÓW

Głównym celem projektu jest zwiększenie nakładów na działalność badawczo- rozwojową wnioskodawcy wpływające na wzrost liczby wdrażanych innowacji. Cel
RPLU.01.02.00-06-0016/16
ten w bezpośredni sposób przekłada się na realizacje celu Działania 1.2 Badania celowe jakim jest zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej
wartości nakładów na działalność badawczo- rozwojową w regionie oraz wzrost skali wdrażanych innowacji. Celem naukowym są badania nad możliwością
syntezy i właściwościami nowych, rozbudowanych organicznych luminoforów, pochodnych 1,3,4-oksadiazolu i 1,3,4-tiadiazolu, z nadzieją pozyskania nowych
potencjalnych znaczników fluorescencyjnych do diagnostyki medycznej bądź związków wykazujących aktywność biologiczną wykorzystywanych w medycynie i
rolnictwie. Badania nad syntezą i właściwościami nowych sprzężonych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu i 1,3,4-tiadiazolu są w pełni oryginalne. Badania te
realizowane będą w skali laboratoryjnej z wykorzystaniem konwencjonalnych metod ogrzewania. Postęp reakcji kontrolowany będzie w oparciu o chromatografię
cienkowarstwową, a mieszaniny poreakcyjne rozdzielane metodą chromatografii kolumnowej. Efektem prac będą uniwersalne procedury syntetyczne i szereg
nowych sprzężonych hybryd 1,3,4-oksadiazolowych i 1,3,4-tiadiazolowych. Ich strukturę określimy przy pomocy typowych metod spektroskopowych (1H-, 13CNMR, FT-IR, MS) i analizy elementarnej. Dla wybranych związków wykonana zostanie analiza rentgenostrukturalna. Zarejestrujemy również widma absorpcyjne i
emisyjne. Studium to pozwoli wytypować najbardziej optymalne luminofory do szczegółowych badań pod kątem zastosowań w układach biologicznych jako
znaczniki. Związki te zostaną również poddane badaniom pod kątem działania grzybobójczego i bakteriobójczego. Określona również zostanie aktywność
antyutleniająca.

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE KADO SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

2 898 444,24

2 274 856,48

1 819 885,18

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-12-01

2019-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

061 Działania badawcze i innowacyjne w prywatnych ośrodkach badawczych, w tym
tworzenie sieci

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.01.02.00-06-0015/17

Opracowanie prototypu inteligentnego systemu w modelu rozproszonym, sterującego łańcuchem dostaw,
umożliwiającego personalizację i identyfikację wyrobów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmów uczenia
głębokiego

Projekt zakłada wprowadzenie nowego produktu. Głównym celem projektu jest zbudowanie inteligentnej platformy sensorowej umożliwiającej użytkownikom
elastyczną i swobodną konfigurację, a tym samym dostosowanie oprogramowania do współpracy z systemami zewnętrznymi. W ramach prac B+R zostaną
opracowane następujące elementy oprogramowania: * Struktura systemu wraz z interfejsem komunikacyjnym; * Nowe, unikalne algorytmy do analizy danych i
optymalizacji systemu; * Algorytmy do wizualizacji etapów życia produktu i monitoringu procesów logistyczno-technologicznych; * Algorytmy identyfikujące i
klasyfikujące wyroby w czasie rzeczywistym; * Prototyp platformy stanowiącej przedmiot projektu. Głównymi elementami rozwiązania są: * Jądro systemu zarządzanie przepływem zadań, monitorowanie zasobów, zarządzanie komunikatami w systemie; * Platforma integracyjna - spajanie i wymiana danych pomiędzy
różnymi systemami i standardami komunikacji; * Moduły algorytmiczne - szereg podsystemów odpowiedzialnych za analizę i wydobywanie informacji z
pozyskanych danych oraz moduły odpowiedzialne za prezentację graficzną monitorowanych zjawisk i procesów; * Interfejsy użytkownika oparte o technologie
webowe i mobilne; * Ekosystem wdrożeniowy systemu informatycznego oparty na tzw. kontenerach oraz mikroserwisach. Nowość i innowacyjność systemu: *
Unikalne rozwiązanie technologiczne. * Opracowanie nowych algorytmów identyfikacji, klasyfikacji, wizualizacji i analizy danych. * Stworzenie zintegrowanego
ekosystemu łańcucha dostaw dzięki platformie integracyjnej oraz elektronicznej identyfikacji podzespołów i produktów. * Ciągły monitoring jakości i statusu na
każdym etapie łańcucha dostaw. * Możliwość dostosowania planów i procesów w czasie rzeczywistym.

RPLU.01.02.00-06-0016/17

"NETRIX GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 831 192,80

3 688 658,16

2 841 559,28

77,04 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2021-09-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

061 Działania badawcze i innowacyjne w prywatnych ośrodkach badawczych, w tym
tworzenie sieci

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Lublinie poprzez opracowanie innowacyjnej usługi. Głównym celem projektu jest opracowanie ulepszonej innowacyjnej usługi tworzenia modeli 3D wg standardu City GML. Ze względu na duże zapotrzebowanie
RPLU.01.02.00-06-0017/16
rynkowe Wnioskodawca pragnie rozszerzyć swoją ofertę o możliwość wykonania trójwymiarowych modeli miast. Założeniem projektu jest dobór sposobu
pomiarów obiektów 3D oraz optymalizacji procesu technologicznego z wykorzystaniem różnych technik pomiarowych. Na podstawie przeglądu technologii,
przeprowadzonych badań zostanie opracowana metoda, która pozwoli skrócić czas pomiaru i zoptymalizować procesy opracowania modeli 3D. Jednocześnie
wykonane pomiary będą charakteryzowały się wysoką dokładnością dostosowaną do potrzeb i celu jakim ma służyć tj. dla architektów, planowania
przestrzennego, zarządzania kryzysowego. Z założenia będą badane przede wszystkim techniki laserowe. Nowa usługa po jej opracowaniu zostanie wdrożona w
działalności gospodarczej. W wyniku czego znacznie wzrośnie konkurencyjność Wnioskodawcy. W zależności od celu tworzenia obiektów, stosuje się różne
poziomy dokładności. City GML definiuje 5 poziomów szczegółowości (Level of Detail) dla pozyskiwania modeli: LoD0 - numeryczny model terenu pokryty
ortofotomapą; LoD1 - model miasta z budynkami w postaci prostych brył odzwierciedlających ich ogólny kształt bez przedstawiania konstrukcji dachowych; LoD2 model miasta z przedstawieniem struktur dachowych, wraz z prostymi teksturami; LoD3 - model o poziomie LoD2 wzbogacony o wysokorozdzielcze tekstury i
szczegółowe elementy architektoniczne elewacji i dachów; LoD4 - obejmuje bardzo szczegółowy model architektoniczny pozwalający na wizualizację zarówno od
zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Wskaźniki dotyczące projektu zostały opisane w sekcji C.II, C.III i C.IV. Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku nowa
usługa będzie kierowana do jednostek budżetowych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i organów zajmujących się geodezją i kartografią, w
mniejszym stopniu dla podmiotów prywatnych.

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

620 150,24

609 386,24

439 961,28

72,20 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-02

2018-07-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zbadanie możliwości wykorzystania sieci neuronowych do analizy zdjęć produktowych

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty Contelizer innowacyjnego produktu w oparciu o przeprowadzone badanie B+R polegające na opracowaniu nowego
produktu w postaci aplikacji o roboczej nazwie "Linus AI" przeznaczonej do wykorzystania technologii sieci neuronowych do analizy zdjęć o funkcjonalnościach:
1. Rozpoznawanie obiektu 2. Auto usuwanie tła dookoła obiektu 3. Tworzenie krótkiego opisu na podstawie rozpoznanego obiektu 4. Wybór parametrów
specyficznych allegro eBay na podstawie rozpoznanego obiektu. Proponowane rozwiązanie automatyzuje znaczną część pracy związanej ze stworzeniem oferty
produktowej. Istniejące na rynku rozwiązania z tego zakresu działają na zasadzie rozpoznawania krawędzi oraz wysokiego kontrastu tła. Nie potrafią rozpoznawać
samodzielnie całego obiektu. Praca na wyżej wymienionych narzędziach polega na wgraniu pojedynczego zdjęcia obrysowaniu obiektu lub wskazaniu na zdjęciu
tła przedmiotu wycinanego na zasadzie kontrastu kolorów. Rozwiązanie Contelizer ma samodzielnie wykonywać wszystkie zadania bez ingerencji człowieka z
możliwością masowego obrabiania zdjęć. Technologia rozpoznawania zdjęć do tworzenia opisów produktów nie jest jeszcze wykorzystywana na rynku. Istnieją
narzędzia photo recognize lub chociaż OCR jednak mają one zupełnie inne zastosowanie. Projekt obejmuje zakup ekspertyz od jednostki badawczej, stworzenie
zespołu projektowego o wyodrębnionej strukturze i organizacji pracy, przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac badawczych nad wykorzystaniem technologii
sieci neuronowych do analizy zdjęć a także przeprowadzenie prac rozwojowych nad prototypem i walidacja, a w rezultacie wyprodukowanie produktu finalnego,
gotowego do prezentacji i użytkowania. Zadania do realizacji: 1. Badania nad wykorzystaniem sieci neuronowych w analizie zdjęć produktowych 2. Wdrożenie
technologii do EasyItem. Produkt skierowany jest do branży ecommerce.

RPLU.01.02.00-06-0019/17

CONTELIZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

954 401,57

872 711,69

695 835,71

79,73 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-11-01

2020-01-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Platforma sensoryczna do zastosowań w Internecie Rzeczy.

Celem projektu jest przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań przemysłowych i rozwojowych na styku nauk medycznych, przyrodniczych i techniki
(informatyki i elektroniki). Projekt będzie realizowany przez przedsiębiorstwo EMBIQ Sp. z o. o., w 4 etapach w okresie od 02.01.2017-31.12.2018. Wynikiem prac
B+R będzie stworzenie platformy sensorycznej do zastosowań w Internecie rzeczy. Platforma projektowana jest jako innowacyjne rozwiązanie oparte na
urządzeniach BLE z dedykowanymi czujnikami wielkości fizycznych i chemicznych zapewniających realizacje koncepcji współczesnych projektów: IoT, smarthome,
smartcity i homemonitoring. Wybór platformy sensorycznej bezpośrednio powiązany jest z opracowywanymi w ramach projektu zaawansowanymi czujnikami
optoelektronicznymi i światłowodowymi, których zastosowanie zapewni jakościową i ilościową zmianę mierzonych wielkości. Zastosowanie technologii
światłowodowej zapewni bezinwazyjny i bezpieczny pomiar wielkości wskazanych w projekcie w medycynie oraz w trudnych warunkach przemysłowych, w
których mogą występować zagrożenie wybuchem oraz duży poziom zakłóceń radioelektronicznych. Uzupełnieniem platformy sensorycznej będą czujniki wykonane
w technologii MEMS zaadaptowane do współpracy z projektowaną platformą. Nowe urządzenia BLE (transceivery) będące głównym elementem platformy
sensorycznej oraz czujniki - mają cechować się wysoką wydajnością energetyczną z możliwością wykorzystania zasilania klasycznego i/oraz hybrydowego (w tym
z odnawialnych źródeł energii - OZE). Transceivery wyposażone będą w sensory MEMS oraz mikroczujniki optoelektroniczne i światłowodowe MOiŚ wielkości
fizycznych i chemicznych, z których informacje w postaci agregatów danych będą udostępniane za pomocą dedykowanego, specjalizowanego oprogramowania.
Do realizacji celów Projektu niezbędna jest współpraca z jednostkami naukowymi oraz dostęp do specjalizowanych laboratoriów badawczych.

RPLU.01.02.00-06-0020/16

EMBIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

1 680 702,50

1 648 856,00

1 165 049,20

70,66 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2019-05-31

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji i oczyszczania nikotyny czystości farmaceutycznej.

Głównym założeniem prowadzonych prac badawczych będzie opracowanie innowacyjnej technologii produkcji ekstraktu nikotynowego a następnie jego
oczyszczania na powstałej linii technologicznej. Technologia ta pozwoli na wytwarzanie nikotyny czystości farmaceutycznej znajdującej zastosowanie w
przemyśle medycznym, Wnioskodawca dostrzegając lukę podażową nie tylko na rynku krajowym, ale również światowym, z zakresu zapotrzebowania na
przemysłowe ilości nikotyny czystości farmaceutycznej, podjął zamierzenie inwestycyjne objęte niniejszym wnioskiem. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
Wskaźniki produktu: 1.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1szt, 2.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1 szt, 3.Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 1 135 997,06 zł 4.Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 1 szt,
5.Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 1 szt. 6.Liczba realizowanych projektów B+R 1 szt., 7.Nakłady inwestycyjne na
zakup aparatury naukowo-badawczej 106 920,00 zł , 8.Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R 1 szt.; wskaźniki rezultatu: 1.Liczba
dokonanych zgłoszeń patentowych 2 szt., 2.Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów; 2 100 000 zł 3. Liczba nowoutworzonych
miejsc pracy - 2 EPC

RPLU.01.02.00-06-0020/17

A-SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

4 770 027,67

3 638 766,50

2 852 945,44

78,40 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2020-07-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Lubelska platforma telemedyczna LUBTELMED

Projekt zakłada stworzenie innowacyjnej interaktywnej platformy telemedycznej oferującej usługi typu B2C, B2B z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT) dla
podmiotów leczniczych, lekarzy i pacjentów w oparciu o zasady Evidence Based Medicine w ramach konsorcjum przemysłowego przy wykorzystaniu know how w
zakresie medycyny i informatyki (w tym TIK), umożliwiającej wczesną diagnostykę i rehabilitację schorzeń narządów zmysłu. Platforma będzie działać na 3
płaszczyznach: 1.Usługi telemedyczne (UT) skierowane do pacjentów. 2.UT skierowane do lekarzy POZ 3. UT w zakresie zarządzania i udostępniania najnowszej
specjalistycznej wiedzy medycznej dla profesjonalistów branży med. z elementami e-learningu . Cele projektu zostaną zrealizowane w wyniku przeprowadzenia
prac B+R we współpracy z jednostkami naukowymi w oparciu o 2 zadania w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.
Wypracowane innowacyjne aplikacje medyczne, będą miały na celu skuteczną i szybką diagnozę on line oraz oferowanie innowacyjnych usług rehabilitacyjnych z
wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. UT w zakresie udostępniania wiedzy med. mają na celu: przepływ wiedzy między lekarzami POZ, klinicystami,
lekarzami specjalistami, pomoc lekarzy specjalistów w rozwiązywaniu problemów medycznych lekarzy POZ, ułatwienie pacjentom korzystania z pomocy lekarza
POZ i specjalisty, umożliwienie szybkiej lokalizacji ośrodka medycz. o określonym profilu. Gł. UT skierowane do lekarzy POZ: UT sugerujące diagnozę wstępną i
ścieżkę diagnostyczną dla chorych bez diagnozy jak i z postawioną diagnozą, konsultacje online, bezpośrednie konsultacje lekarz specjalista - lekarz POZ. Celem
projektu jest komercjalizacja prac B+R, i uzyskanie przychodów ze sprzedaży w/w opisanych UT. Wskaźniki rezultatu:Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych1,Przychody ze sprzedaży nowych produktów - 1 147 500,00zł,

RPLU.01.02.00-06-0021/17

R- SOFT STUDIO SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 648 237,29

3 545 926,05

2 808 558,33

79,21 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-02

2020-09-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Inteligentny Inwerter Solarny- innowacyjne technologie OZE

Głównym celem projektu jest zwiększenie nakładów na działalność badawczo- rozwojową wnioskodawcy wpływające na wzrost liczby wdrażanych innowacji. Cel
ten w bezpośredni sposób przekłada się na realizacje celu Działania 1.2 Badania celowe jakim jest zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej
wartości nakładów na działalność badawczo- rozwojową w regionie oraz wzrost skali wdrażanych innowacji. Głównym cellem naukowym są badania nad
maksymalizacją dopasowania ogniwa solarnego do obwodu wejściowego inwertera tak aby zmaksymalizować otrzymywaną moc poprzez maksymalizacje
parametrów PPT oraz SSM. SSM pozwoli nam zdefiniować/ustalić najbardziej korzystny kąt nachylenia panela słonecznego - vertical. Zakłada się, ze powstałe
urządzenie trafi do produkcji seryjnej i ze względu na swoją wydajność zwiększy uzysk energetyczny w gospodarstwach domowych i małych farmach solarnych.
Badania przeprowadzone mają być w obszarze hardware oraz software. Obszar prac nad hardware będzie obejmował modularną konstrukcję inwertera,
skonstruowanie Solarnego Sensora Mocy (SSM) oraz konstrukcję Maximum Power Point Trackingu (MPPT). Obszar prac nad software będzie skupiony nad
nowoczesnym modularnym oprogramowaniem inwertera, oprogramowaniem serwera do zbierania danych oraz oprogramowanie web umożliwiający zdalny
nadzór urządzenia. Plan badań obejmie następujące działania: 1. Opracowanie koncepcji stworzenia inwertera solarnego dopasowującego się do warunków
zewnętrznych (nasłonecznienie, typ paneli fotowoltaicznych, temperatury pracy) pozwalająca uzyskać lepszą sprawność systemu.(5 miesięcy) 2. Opracowanie
schematów elektronicznych poszczególnych modułów: SSM, moduł wejściowy, moduł wyjściowy, moduł kontrolera. (5 mies.) 3. Badania nad systemem zaczniemy
od budowy prototypu inwertera oraz SSM. (12 mies.) 4. Prowadzenie badan testujących w warunkach laboratoryjnych (7 mies.) 5. Monitorowanie parametrów
pracy inwerterów oraz serwera w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. (7 mies.)

RPLU.01.02.00-06-0022/16

EMBEDDEDSOFT SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

2 557 474,24

1 929 856,48

1 543 885,18

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-12-01

2019-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Realizacja prac badawczych nad nowym rodzajem palników sposobem na wzmocnienie pozycji rynkowej firmy MK Mikro
Energia Kazimierz Martychowiec

Przedmiot projektu skupia się wokół badań przemysłowych mających na celu stworzenie nowego typu palnika przeznaczonego do spalania agropelletu, a w
szczególności agropelletu gorszej jakości. Prowadzone prace będą uwzględniały stworzenie elementów konstrukcyjnych palnika (obudowa, palenisko) oraz
rozwiązań w zakresie automatyki palnika (oprogramowanie, sterowniki). Opracowany w ten sposób produkt będzie następnie poddawany testom obejmującym
m.in. zachowanie się palnika w różnych temperaturach, stopień spalania agropelletu o różnych składzie chemicznym, poziomie zanieczyszczenia. Efektem
finalnym do jakiego dąży Wnioskodawca jest skonstruowanie bezobsługowego urządzenia grzewczego przeznaczonego do zastosowań w skali indywidualnej jak i
przemysłowej. Wdrożone rozwiązanie pozwoli na umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy. Badania będą
prowadzone z udziałem jednostek nauko - badawczych, dzięki czemu nastąpi zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a ośrodkami badawczymi.
Wzmocniony zostanie również potencjał badawczo - rozwojowy firmy (techniczny, kadrowy), co zaowocuje kolejnymi badaniami mającymi na celu opracowanie
nowych rozwiązań w branży grzewczej.

RPLU.01.02.00-06-0023/16

MK MIKRO ENERGIA KAZIMIERZ MARTYCHOWIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

230 625,00

207 519,00

166 015,20

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-02

2018-04-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

"Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej"

Przedmiotem projektu są prace badawczo - rozwojowe nad system opartym na sieci interaktywnych urządzeń rozmieszczonych w obiektach i przestrzeni
publicznej. Nowoczesne urządzenie ma za zadanie odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. Wprowadzenie przedmiotowego systemu do struktury miast umożliwi
stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego, dostarczającego ogólnodostępne e-usługi w miejscach publicznych. Interaktywne
urządzenia zapewnią bezpłatne korzystanie z usług internetowych, jak również będą medium informacyjnym, które umożliwi stałą komunikację instytucji z
mieszkańcami. Wprowadzenie urządzeń multimedialnych zapewnieni mieszkańcom dostęp do narzędzi użytecznych, bezpiecznych, prostych w stosowaniu i
powszechnie dostępnych. Interaktywne urządzenie może prezentować mieszkańcom atrakcje turystyczne, aktualną pogodę, punkty gastronomiczne, miejsca
przyjazne rodzinom, jak również umożliwi wyszukiwanie punktów którymi bezpośrednio zainteresowani są użytkownicy. Urządzenie będzie posiadać ekran,
którego zastosowanie to nośnik reklamy oraz ogłoszeń. Wprowadzenie zintegrowanego systemu komunikacji interaktywnej ze społeczeństwem wpłynie i przełoży
się na wzrost potencjału oraz rozwój gospodarczy miasta i regionu. Wdrożenie ma za zadanie przełamanie barier związanych z wykluczeniem cyfrowym w trzech
obszarach - informacyjnym, mentalnym i ekonomicznym. Przedmiotowy projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Spółką Netrix IT, która odpowiedzialna
będzie za stworzenie oprogramowania do totemu oraz przeprowadzenie testów. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału B+R Partnerów projektu oraz
opracowanie innowacji produktowej w postaci Zintegrowanego Interaktywnego Systemu Komunikacji dedykowanego przestrzeni publicznej, który zostanie
osiągnięty poprzez osiągnięcie celów szczegółowych (opis w Biznes Planie) oraz wskaźników projektu (opis Sekcja C II).

RPLU.01.02.00-06-0024/16

SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

2 700 533,96

2 444 961,31

1 662 316,61

67,99 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2019-12-31

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

061 Działania badawcze i innowacyjne w prywatnych ośrodkach badawczych, w tym
tworzenie sieci

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Hybrydowy system nawigacji w budynkach z zastosowaniem inteligentnych metod analizy obrazu i technologii lokalizacji
radiowej

Projekt zakłada stworzenie hybrydowego inteligentnego systemu nawigacji i lokalizacji wewnątrz budynków. System będzie umożliwiał określenie pozycji
RPLU.01.02.00-06-0025/16
człowieka w zamkniętych pomieszczeniach z niespotykaną dotąd precyzją. Tego typu rozwiązanie będzie unikatowe w skali światowej. Działanie systemu będzie
opierało się w głównej mierze na sygnałach Bluetooth 4.0 LowEnergy zgodnie ze standardem Beacon. Jednocześnie hybrydowy inteligentny system będzie ustalał
pozycję wykorzystując liczne źródła sygnału WiFi oraz dane dostarczone przez sensory obecne w smartphonach (żyroskop, akcelerometr, magnetometr).
Innowacyjnym rozwiązaniem w skali światowej będzie również wykorzystanie tomografii radiowej (eng. Radio Tomographic Imaging (RTI)). Zastosowanie tej
technologii umożliwi śledzenie poruszających się obiektów poprzez rekonstrukcję obrazu na podstawie zmian siły sygnału (RSS) pola elektromagnetycznego
między nadajnikiem i odbiornikiem radiowym (częstotliwość WiFi 2,4 GHz). W tym celu zostaną zaprojektowane i wykonane autorskie dedykowane czujniki
położenia oparte o tomografie radiową oraz bluetoothUrządzenia tego typu będą dodatkowo wyposażone w autorskie anteny nadawczo-odbiorcze o kierunkowej
charakterystyce. W sytuacji braku zasięgu bezprzewodowych sieci WiFi i Bluettooth system będzie umożliwiał określenie pozycji jego użytkownikowi na
podstawie obrazu zarejestrowanego kamerą cyfrowego aparatu fotograficznego. W projekcie zostaną opracowane i zastosowane nowe procedury i algorytmy w
zakresie informatyki teoretycznej i matematyki numerycznej, z zastosowaniem inteligentnych algorytmów. Zastosowanie proponowanego systemu będzie znacznie
tańsze niż obecne na rynku systemy do lokalizacji w budynkach oparte na beaconach lub kamerach dzięki znacznie mniejszej ilości wymaganych czujników oraz
ich bardzo konkurencyjnej cenie. Wnioskodawca planuje oferować klientom końcowym wyniki projektu, jako zintegrowaną innowacyjną usługę.

CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 748 160,72

3 215 938,67

2 428 719,08

75,52 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2019-06-30

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

061 Działania badawcze i innowacyjne w prywatnych ośrodkach badawczych, w tym
tworzenie sieci

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Pozyskiwanie bioaktywnych białek i peptydów o właściwościach antyoksydacyjnych z produktów pochodzenie mlecznego. Przedmiot projektu skupia się wokół badań przemysłowych mających na celu opracowanie metody pozyskiwania z serwatki (produktu odpadowego w przemyśle
mleczarskim) białek i peptydów o właściwościach antyoksydacyjnych, przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych. Otrzymane peptydy
będą mogły być wykorzystane jako dodatek do środków spożywczych znacząco ograniczając enzymatyczne i nieenzymatyczne procesy starzenia się żywności a
dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym i bakteriostatycznym przyczyniając się też do zwiększenia trwałości tych produktów. Dodatek peptydów z białek
serwatkowych może w dłuższej perspektywie przyczynić się do ograniczenia (lub całkowitego zaniechania) stosowania sztucznych konserwantów w produktach, w
których będą użyte lub do przedłużenia trwałości produktów, w których stosowania syntetycznych dodatków konserwujących jest negatywnie postrzegane przez
konsumentów. Innowacyjność przedsięwzięcia polega na pozbawieniu serwatki jonów metali przejściowych (żelazo, miedź) oraz laktozy za pomocą technik
chromatograficznych dających się łatwo skalować do poziomu ilości półtechnicznych czy później do łatwego zastosowania w przemyśle. Następnie otrzymane
ekstrakty białek serwatkowych poddane zostaną hydrolizie za pomocą enzymów proteolitycznych i/lub kwasów nieorganicznych. Produktem finalnym badań
będzie sproszkowany ekstrakt z białka serwatkowego, który będzie dodawany do soków, dżemów jako substancja zastępująca sztuczny konserwant. Wdrożone
rozwiązanie pozwoli na dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy. Badania będą prowadzone z udziałem jednostek
nauko - badawczych, dzięki czemu nastąpi zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a ośrodkami badawczymi. Wzmocniony zostanie również potencjał
badawczo - rozwojowy firmy (techniczny, kadrowy), co zaowocuje kolejnymi badaniami mającymi na celu opracowanie nowych rozwiązań w branży spożywczo medycznej.

RPLU.01.02.00-06-0025/17

WELTBOX SP Z O O

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 750 681,96

3 505 501,96

2 804 401,56

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2021-04-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem
regionalnej pszenicy makaronowej.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem wysokiej
jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem regionalnej pszenicy makaronowej. W ramach projektu przewidziano 2 etapy badawcze: badania przemysłowe i
eksperymentalne prace rozwojowe. Główna innowacja w projekcie polega na zastosowaniu autorskiej technologii wytwarzania, opartej o procesy przemian
fizykochemicznych surowców zbożowych, i wspomaganej wiedzą z zakresu agrotechniki, biotechnologii, biologii molekularnej i inżynierii procesowej, do
produkcji wysokiej jakości wyrobów makaronowych zawierających dodatek regionalnej pszenicy makaronowej charakteryzującej się wysoką zawartością białka
(glutenu), wyższą szklistością oraz niską zawartością mykotoksyn. W wyniku przeprowadzonych prac na rynku pojawią się produkty, których skład odpowiada
trendom w preferencjach konsumentów, którzy poszukują wyrobów wysokiej jakości, naturalnych, bez dodatkowych barwników, tanich i wytworzonych przez
krajowy przemysł przetwórczy z surowców pochodzenia lokalnego. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących wskaźników projektu: Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje), Liczba realizowanych projektów B+R, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R, Liczba nowo utworzonych
miejsc pracy - pozostałe formy (EPC), Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC), Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady
inwestycyjne na działalność B+R, Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej.

RPLU.01.02.00-06-0030/17

PZZ LUBELLA GMW SP. Z O.O. SP. K.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

4 487 384,40

4 045 932,42

2 560 958,70

63,30 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2021-06-30

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

002 Procesy badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Stworzenie inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych służącego do monitorowania zachowań
konsumenckich oraz urządzenia do przesyłania danych z systemów POS

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu do analizy danych wieloźródłowych, zachowań ludzi, procesów biznesowych eksploracji
danych, a w wyniku tego utworzenie i udostępnienie nowych ulepszonych procedur i rozwiązań. Celem aplikacyjnym projektu jest zbudowanie prototypu systemu
informatycznego do analizy zachowań, optymalizacji i generowania nowatorskich procesów biznesowych eksploracji danych. Zadaniem aplikacji będzie
optymalizacja i tworzenie nowych procesów, analizowanie danych (data mining) oraz pokazywanie zależności pomiędzy danymi i procesami. Modele biznesowe
tworzone byłyby na podstawie danych z zewnętrznych źródeł, z hurtowni danych (m.in. systemów ERP) oraz z danych z zasobów internetowych (web mining).
Stworzona zostałaby baza procesów będąca zasobem dla algorytmów inteligencji obliczeniowej. Za zbieranie danych z zasobów internetowych odpowiedzialny
byłby odpowiedni agent. Zostaną opracowane i zaimplementowane nowe metody zarządzania danymi. Rozwój technologii związanej z internetem zostanie
osiągnięty poprzez opracowanie algorytmów do wyszukiwania danych w zasobach sieciowych. Opracowane algorytmy rozwiną metody i koncepcje w zakresie
przechwytywania, przekazywania, gromadzenia, wydobywania informacji oraz pokażą odpowiednią formę ich prezentowania. Zasadniczym celem projektu jest
wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych, metod statystycznych, stochastycznych, zbiorów rozmytych i algorytmów genetycznych jak również różnorodnych
ich połączeń do budowy inteligentnych systemów obliczeniowych. Celem aplikacyjnym projektu jest zbudowanie prototypu systemu informatycznego.

RPLU.01.02.00-06-0031/16

"NETRIX GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 825 596,88

3 718 477,20

2 866 223,76

77,08 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2019-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

061 Działania badawcze i innowacyjne w prywatnych ośrodkach badawczych, w tym
tworzenie sieci

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie innowacyjnej technologii monitoringu parametrów elektroenergetycznych środowisk centrów danych i
ośrodków obliczeniowych w postaci "Black Box"

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnej technologii monitoringu parametrów elektroenergetycznych środowisk centrów danych i RPLU.01.02.00-06-0032/17
ośrodków obliczeniowych. W wyniku realizacji projektu powstanie spójne i kompaktowe urządzenie roboczo nazywane "Black Box" - co w dosłownym tłumaczeniu
z języka angielskiego oznacza czarną skrzynkę. Zasadą działania, opracowane urządzenie ma przypominać czarne skrzynki samolotu, z tą różnicą że urządzenie
Wnioskodawcy będzie funkcjonowało w środowisku centrów danych, serwerowni, ośrodków obliczeniowych itp.. Głównym zadaniem opracowanego urządzenia
"Black Box" będzie monitoring mediów utrzymujących w.w ośrodki w działaniu tj.: - monitoring energii elektrycznej z uwzględnieniem źródła zasilania tj. (
zasilanie sieciowe, zasianie oparte i zasilacze UPS, lub agregaty prądotwórcze), - monitoring chłodzenia (klimatyzacja precyzyjna ) - monitoring innych czynników
takich jak ( zalanie, wilgotność, detekcja ruchu, czujniki dymu). Planowane do osiągnięcia wskaźniki: Wskaźniki produktu:1.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie 1szt,2.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1 szt., 3.Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 262
679,78 zł 4.Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 1 szt., 5.Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność
B+R 1 szt.,6.Liczba realizowanych projektów B+R 1 szt., 7.Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej 94 931,37 zł, 8.Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R 1 szt.; wskaźniki rezultatu:1.Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych 1 szt.,2.Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów: 184 000 zł 3.Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 2 etaty.Wnioskodawca dostrzegając lukę podażową
na produkty z zakresu kompleksowego zabezpieczenia centrów danych, podjął zamierzenie inwestycyjne objęte niniejszym wnioskiem.

AG IT PROJECT S.C.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

976 558,27

947 586,32

684 906,54

72,28 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2021-04-30

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Prace B+R w zakresie opracowania technicznego systemu rozdzielnic niskiego napięcia o szynach zbiorczych na prąd
znamionowy ciągły do 10 000 A z systemem szynoprzewodów, bezprzewodowym pomiarem temperatury szyn i systemem
łukochronnym

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez opracowanie techniczne systemu rozdzielnic niskiego
napięcia o szynach zbiorczych na prąd znamionowy ciągły do 10 000 A z zasilaniem szynoprzewodami aluminiowymi do 4000A i miedzianymi do 6300A o stopniu
ochrony IP55 z systemem bezprzewodowej kontroli temperatury istotnych elementów torów prądowych oraz systemu detekcji łuku elektrycznego i szybkiego
odłączania zasilania w celu minimalizacji skutków ewentualnych zwarć wewnętrznych. EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU będzie opracowanie techniczne systemu
rozdzielnic niskiego napięcia o szynach zbiorczych na prąd znamionowy ciągły do 10 000 A z systemem szynoprzewodów, bezprzewodowym pomiarem
temperatury szyn i systemem łukochronnym CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU:
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi Liczba
realizowanych projektów B+R NA POZIOMIE REZULTATU: Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów

"HULANICKI BEDNAREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

4 980 680,43

4 065 041,00

2 903 170,50

71,42 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2020-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.01.02.00-06-0033/17

Testy do oznaczania lekooporności MIC

CELEM PROJEKTU JEST OPRACOWANIE LINII TESTÓW MIC DO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI I W OKRESIE KOMERCJALIZACJI WPROWADZENIE ICH DO
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ, CO BĘDZIE SPRZYJAŁO RACJONALNEJ SUPLEMENTACJI ANTYBIOTYKÓW, A TYM SAMYM
OGRANICZENIU ICH STOSOWANIA. Innowacyjność produktu: 1] Dobra adhezja paska do podłoża agarowego eliminuje obecność pęcherzyków pomiędzy paskiem a
podłożem agarowym i dokładne przyleganie materiału do podłoża - podwyższenie parametrów fizycznych produktu - elastyczności testu. 2] Aplikacja paska na
podłoże agarowe bez konieczności używania skomplikowanych urządzeń np. pióra próżniowego czy automatycznej aparatury do aplikacji paska na podłoże
agarowe - podwyższenie parametrów użytkowych produktu - sprężystości testu. 3] Obniżenie kosztów wytworzenia testu i umożliwienie wprowadzenia do
diagnostyki medycznej na masową skalę. 4] Poprawa powtarzalności i precyzji wyników. 5] Zwiększenie zakresu odbiorców testu (dodatkowe zastosowanie w
diagnostyce przemysłowej). Określenie skuteczności działania preparatów bakteriobójczych i grzybobójczych stosowanych w przemyśle - wprowadzenie nowych
funkcjonalności produktu. W ofercie firm na RYNKU ŚWIATOWYM, będących liderami branż (BioMerieux - AB Biodisk, Liofilchem, Thermo-Fisher) nie występują
tego typu produkty mające zastosowanie w diagnostyce przemysłowej. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących wskaźników: Na
poziomie PRODUKTU: - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6); - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
(CI2); - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1); - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R; - Liczba przedsiębiorstw
współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26); - Liczba realizowanych projektów B+R. Na poziomie REZULTATU: - Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów / procesów.

RPLU.01.02.00-06-0034/16

BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

939 293,68

783 446,88

584 178,91

74,57 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-02

2018-09-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzrost konkurencyjności SIWEK Sp. z o.o. poprzez prace B+R nad modułem piezoelektronicznym

CELEM PROJEKTU JEST PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I EKSPERYMENTALNYCH PRAC ROZWOJOWYCH W CELU OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO
MODUŁU PIEZOELEKTRONICZNEGO. Zadania planowane do wykonania w ramach projektu to Prace badawczo -rozwojowe nad prototypem modułu w warunkach
laboratoryjnych i rzeczywistych. Eksperymentalne prace rozwojowe. W ofercie firm na RYNKU ŚWIATOWYM, będących liderami branż nie występują tego typu
produkty. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących wskaźników: Na poziomie PRODUKTU: - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6); -Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1); -Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2); Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6); -Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi
(CI26); -Liczba realizowanych projektów B+R; -Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R. Na poziomie REZULTATU: -Przychody ze
sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów / procesów.

RPLU.01.02.00-06-0036/17

SIWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

1 090 698,00

1 017 265,44

734 408,28

72,19 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2021-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Stworzenie innowacyjnego, zautomatyzowanego systemu do akwizycji, weryfikacji i zarządzania danymi materiałowymi
towarów w połączeniu z systemami CAM, ERP oraz vending dla przemysłu, w tym przemysłu motoryzacyjnego oraz
lotniczego

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa CTNT Polska Sp. z o. o. na rynku poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej
firmy. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizacje następujących celów szczegółowych: 1. Opracowanie i wprowadzenie nowej usługi/produktu w wyniku
rozwoju działalności B+R przedsiębiorstwa; 2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstwa w badania i innowacje poprzez zwiększenie wydatków na działalność B+R
przez przedsiębiorstwo; 3. Wzrost przychodów i poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa z tytułu prowadzonej działalności B+R. W ramach projektu zostaną
przeprowadzone badania celowe służące stworzeniu innowacyjnego, zautomatyzowanego systemu do akwizycji weryfikacji i zarządzania danymi materiałowymi
towarów w połączeniu z systemami CAM, ERP, vending dla przemysłu, w tym przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. W wyniku realizacji projektu wsparcie
otrzyma jedno przedsiębiorstwo, które będzie prowadzić działalność B+R oraz współpracować z ośrodkami badawczymi. Dokonane zostanie również jedno
zgłoszenie patentowe obejmujące gotowy produkt/usługę, będący wynikiem badań celowych. Przychody przedsiębiorstwa ze sprzedaży nowych produktów/usług,
w tym licencji wyniosą 3 000 000 zł. Wartość nakładów Wnioskodawcy na inwestycje uzupełniające wsparcie publiczne wyniesie natomiast 1 146 312,94, a
nakłady na zakup infrastruktury naukowo-badawczej 847 945,36. W wyniku realizacji projektu zostanie także utrzymane 5 miejsc pracy. Grupą docelową
stworzonej w wyniku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych usługi jest szeroko rozumiana branża przemysłowa/produkcyjna ze
szczególnym uwzględnieniem branży motoryzacyjnej i lotniczej. Obszarem docelowym działalności spójki jest tzw. Przemysł 4.0.

RPLU.01.02.00-06-0037/17

CTNT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

2 480 176,52

2 049 430,52

1 498 747,49

73,13 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-02

2020-07-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnych
metod leczenia otyłości

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania narzędzia telemedycznego oraz metod
diagnostycznych leczenia otyłości i nadwagi. Projekt podzielony jest na dwa Zadania, okres realizacji projektu 01.04.2018 -31.07.2020 r., z czego 16 miesięcy
etap badań przemysłowych (Zadanie 1) i 12 miesięcy etap eksperymentalnych prac rozwojowych (Zadanie 2). Celem wnioskodawcy jest przeprowadzenie badań
na osobami otyłymi, określenie cech występujących najczęściej jako przyczyna otyłości, opracowanie modelu klasyfikacji cech i przypisania ich do konkretnych
osób na podstawie zebranych danych, skupione w ramach narzędzia informatycznego dostępnego na urządzenia stacjonarne i mobilne. Wnioskodawca zamierza
zbudować przewagę konkurencyjną poprzez wprowadzenie na rynek taniego dla użytkownika narzędzia oferującego funkcjonalności potwierdzone medycznie.
Produkt dedykowany jest osobom otyłym oraz z nadwagą, które zainteresowane są leczeniem otyłości i nadwagi poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi
telemedycznych.

RPLU.01.02.00-06-0038/17

IQ PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 337 005,36

3 131 323,60

2 232 482,07

71,30 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2020-07-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie technologii produkcji wysokogatunkowego nawozu organicznego oraz środka przyspieszającego wzrost
roślin z pofermentu biogazowni.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności BIOWATT na rynku nawozów poprzez wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu w postaci nawozu
organicznego w wyniku realizacji badań B+R. Badania będą skoncentrowane na opracowaniu finalnej technologii produkcji nawozów organicznych z odpadów
organicznych na podstawie przetwarzanego płynnego odpadu po produkcji biogazu, na którą składać się będą moduły: 1. zbiorniki pośrednie i składowe, 2. zespół
mieszania materiałów, 3. absorbenty frakcji ciekłej, 4. separatory masy stałej, 5. suszarnia odpadów organicznych, 6. linia formowania, 7. filtry powietrza, 8.
system pakowania i konfekcjonowania, 9. automatyka i sterowanie. Nawóz będzie produkowany z różnych pozostałości organicznych po produkcji przemysłowej
w dwóch odmianach: granulatu i pelletu. Głównymi odbiorcami produktu będą m.in.: rolnicy, ogrodnicy, gospodarstwa ekologiczne, szkółki owocowe, leśne.
Badania będą polegały na zbudowaniu wstępnego zbiornika mieszania masy pofermentacyjnej z inną substancją organiczną którą posiada dużą zdolność do
wchłaniania wilgoci. W ramach badań zostanie zaprojektowania technologia mieszania dopasowana do wydajności linii technologicznej posadowionej w
Piaskach. Głównym elementem jest przebadanie kilkunastu materiałów, które mogą być wykorzystane do wypełnienia płynnej masy pofermentacyjnej. W ramach
badań w prototypie mieszacza będą mieszane substancje które następnie będą przetwarzane termicznie na linii produkcyjnej. Uzyskany materiał nawozowy
będzie badany pod kątem składu oraz w zakresie właściwości odżywczych dla gleby i roślin. Po procesie badań poszczególnych mieszanin wytypowane zostaną te
substancje które najlepiej uzupełniają płynna masę. W szczególności w procesie badań będą szukane i badane te materiały które mogą podnieść w gotowym
produkcie zawartość azotu, potasu i fosforu. Przeprowadzenie powyższych badań ma na celu zwiększenie wydajności procesu produkcji nawozu i podniesienie
wartości nawozowych końcowego produktu.

RPLU.01.02.00-06-0040/16

BIOWATT SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

741 472,50

652 035,84

487 739,00

74,80 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2019-03-28

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Badania kliniczne biokompozytu kościozastępczego FlexiOss zw. "sztuczną kością"

Celem projektu jest przeprowadzenie badań klinicznych wynalazku o międzynarodowej skali innowacyjności biomateriału kościozastępczego zw. "sztuczną
kością" [ochrona patentowa w Polsce "Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego" (decyzja UPRP z dnia 5 marca 2010 r.,,WYN:
(11) 206394), jak i w krajach europejskich: Austria, Hiszpania, Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Anglia, Irlandia ("Bioactive composite and process for the
production of the bioactive composite"; European patent No 2421570 B1; udzielony we wrześniu 2014 r., opublikowany 25.02.2015 r.] oraz rozpoczęcie badań
nad nowym materiałem funkcjonalnie komplementarnym do biokompozytu. Biomateriał kościozastępczy został wysoko oceniony na Międzynarodowych Targach
Wynalazczości w Brukseli w 2013 r. otrzymał Medal za Najlepszy Wynalazek opracowany przez Kobietę Wynalazcę, Grand Prix oraz złoty medal z wyróżnieniem.
Kompozyt Medical Inventi charakteryzują następujące innowacyjne cechy: >> zastosowanie do jego produkcji syntetycznych granul hydroksyapatytu o bardzo
wysokiej reaktywności jonowej. Cecha ta umożliwia bardzo szybkie wychwytywanie jonów wapnia i fosforu z płynów tkankowych i znacznie zwiększone - w
porównaniu ze standardowymi hydroksyapatytami dostępnymi na rynku - osadzanie biologicznego apatytu, co przyspiesza proces kości otworzenia; >> wysoka
sprężystość i plastyczność (po namoczeniu w krwi lub roztworze leku) dzięki zastosowaniu fazy polimerowej, co pozwala na uzyskanie przez kompozyt wysokiej
poręczności chirurgicznej i możliwością jego dopasowywania do wymiarów wypełnianego ubytku kostnego; >> zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia
wirusowego dzięki zastosowaniu polimeru bakteryjnego (ryzyko to jest stosunkowo wysokie w przypadku wielu komercyjnych biomateriałów na bazie kolagenu
zwierzęcego). PO PRZEPROWADZENIU BADAŃ KLINICZNYCH w ramach realizacji przedmiotowego projektu, WYNALAZEK BĘDZIE W PEŁNI GOTOWY DO
KOMERCJALIZACJI.

RPLU.01.02.00-06-0041/16

MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

4 893 467,00

4 133 383,00

2 635 379,60

63,76 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2020-01-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Prace B+R w zakresie opracowania nowej technologii wytwarzania wielowarstwowej elektroceramiki do termistorowych
czujników temperatury

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez opracowanie nowej technologii wytwarzania
RPLU.01.02.00-06-0042/16
wielowarstwowej elektroceramiki do termistorowych czujników temperatury. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez: I. Opracowanie nowych kompozycji składów
gęstw do odlewania taśm opartych na ceramice spinelowej oraz technologii wielowarstwowych termistorów o zwiększonej trwałości i stabilności oraz
poszerzonym zakresie rezystancji i temperatur pracy; II. Realizację CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH: 1. Dobór składu i metodyki otrzymywania materiału
elektroceramicznego do termistorów; 2. Opracowanie metodyki przygotowanie taśm termistorowych, ich laminacji i spiekania; 3. Badanie mikrostruktury oraz
charakterystyk rezystancyjno-temperaturowych elementów termistorowych , ich stabilności i trwałości po narażeniach techno-klimatycznych; 4. Wykonanie,
testowanie i walidacja prototypów wielowarstwowych termistorów EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU będzie technologia wytwarzania wielowarstwowej
elektroceramiki do termistorowych czujników temperatury oraz opracowane w oparciu o tę technologię - prototypy wielowarstwowych termistorów. CEL
PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw wspartych w
zakresie prowadzenia prac B+R Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi Liczba realizowanych projektów B+R NA POZIOMIE REZULTATU:
Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów

FABRYKA ELEMENTÓW, PODZESPOŁÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH TEWA TERMICO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

1 192 210,03

1 101 540,03

850 298,90

77,19 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2019-12-30

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie innowacyjnej technologii wypełniania rys masami elastycznymi, ich tzw. "mostkowania" oraz spinania rys
w oparciu o wykorzystanie usztywnienia z materiałów innych niż stal

Projekt obejmował będzie badania przemysłowe polegające na opracowaniu kompleksowej technologii naprawy rys elewacyjnych z masami elastycznymi.
RPLU.01.02.00-06-0042/17
Kluczowym elementem procesu badawczego będzie opracowanie materiałów wypełnieniowych, zbrojeniowych, a także układu materiał-zbrojenie. Ponadto ważne
będzie opracowanie dedykowanych akcesorii do aplikacji, a także optymalnych technik wykonywania. W warunkach laboratoryjnych zostanie opracowany i
przetestowany szereg wariantów materiałowych, które będą kalibrowane w oparciu o postęp eksperymentów na poligonach doświadczalnych. Efektem badań
będą receptury, które posłużą do dalszych prac nad technologią. W ramach prac rozwojowych na bazie dopracowanych rozwiązań materiałowych i
technologicznych, nastąpi przetestowanie ich w warunkach przemysłowych. Technologia będzie całkowicie nowatorskim podejściem - stanowiącym innowację na
skalę międzynarodową. Wyniki projektu zostaną upowszechnione w szeroki sposób podczas konferencji, szkoleń, dni demonstracyjnych. Technologia zostanie
szeroko skomercjalizowana przez Wnioskodawcę poprzez wdrożenia realizowane przez firmy partnerskie. Rezultaty projektu zostaną odwzorowane we
wskaźnikach: liczba zgłoszeń patentowych, przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych usług, liczba nowoutworzonych miejsc pracy. Ponadto wystąpią
wskaźniki produktu. Grupą docelową stanowią właściciele popękanych elewacji oraz firmy tynkarskie z całej Polski. Nowe rozwiązanie da możliwość dokonania
mocniejszej (wytrzymalszej), lepiej wzmacniającej i dużo lepiej wypełniającej (skuteczniejszej), sprawniejszej (oszczędność czasu i kosztów budowy), oraz w wielu
przypadkach niższe zużycie materiału (niższe koszty), zastosowania tańszego materiału do zbrojenia oraz pozwoli wzmacniać mury słabo związane w tym elementy
np. stropów łukowych w różnych zakresach (np. bez konieczności skomplikowanych zabiegów w postaci wymian poszczególnych cegieł - procesy bardzo powolny).

ISK ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

1 072 583,45

971 105,00

764 433,33

78,72 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-05-08

2020-11-18

Konkursowy

08 Budownictwo

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Automatyzacja wyznaczania tablic zależności w systemach sterowania ruchem kolejowym

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnej usługi polegającej na automatycznym wyznaczaniu tablic zależności systemów sterowania ruchem kolejowym.
Będzie to możliwe dzięki prowadzeniu prac badawczo- rozwojowych w zakresie wypracowania innowacyjnego rozwiązania technologicznego (uruchomienie
prototypu aplikacji RTC- SOFT). Cel projektu będzie realizowany poprzez prowadzenie prac badawczo- rozwojowych: ZADANIE 1 -Badania przemysłowe:
opracowanie algorytmów do zautomatyzowanej tablicy zależności ZADANIE 2 - Prace rozwojowe: opracowanie wersji prototypu RTC- SOFT Tablica zależności,
niezależnie od techniki realizacji urządzeń lub systemów SRK (Sterowanie Ruchem Kolejowym) jest dokumentem o kluczowym znaczeniu, ponieważ to a jej
podstawie następuje organizacja ruchu kolejowego na danym odcinku a opis tzw. zależności zawarty w tablicy zależności i wynikających z tablicy uzależnień jest
opisem jednoznacznym. W wyniku realizacji projektu nastąpi automatyzacja wyznaczania tablic zależności w systemach sterowania ruchem poprzez
opracowanie prototypu aplikacji RTC- SOFT, dzięki wdrożeniu wyników badań B+R w przedsiębiorstwie.

BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

1 192 621,48

1 153 069,99

785 203,75

68,10 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2019-05-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Innowacyjne wyroby medyczne do zastosowania w schorzeniach periodontologicznych i laryngologicznych.

Celem realizacji projektu jest opracowanie płynnych wyrobów medycznych do zastosowania w schorzeniach periodontologicznych (WYRÓB 1) i
RPLU.01.02.00-06-0044/17
laryngologicznych (WYRÓB 2), mających potencjał rejestracyjny, jako wyroby medyczne klasy III. Dodatkowo, dla Wyrobu 1, którego działanie wspomagane
będzie przez dozowanie płynu pod ciśnieniem, stworzona zostanie pilotażowa aparatura umożliwiająca walidację procesu napełniania wyrobu do dozowników
strzykawkowych. Mechanizm działania Wyrobu 1. polega na mechanicznym usunięciu treści zapalnej z kieszonek dziąsłowych powstałych m.in. w okolicach
wypełnień klasy II, w okolicach zębów z utrudnionym wyrzynaniem, po usunięciu kamienia nazębnego czy pod pracami protetycznymi typu mosty lub korony.
Natomiast Wyrób 2. będzie łączył działanie mechaniczne wyrobu (jako bariery fizycznej przed przyleganiem i wnikaniem bakterii i wirusów) z pomocniczym
działaniem substancji farmakologicznie czynnej o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Realizacja Projektu trwać będzie przez 36 miesięcy poprzez realizacji
dwóch zadań: 1) Przeprowadzenie badań przemysłowych związanych z pracami badawczo-rozwojowymi nad Wyrobem 1 oraz Wyrobem 2 oraz 2) Przeprowadzenie
eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z pracami badawczo-rozwojowymi nad Wyrobem 1 oraz Wyrobem 2. Projekt zakłada realizację wskaźników na
poziomie rezultatu: 1. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych; 2. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów; 3. Liczba nowo
utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy. Na poziomie produktu: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
dotacje; 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje); 4. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami
badawczymi; 5. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R; 6. Liczba realizowanych projektów B+R; 7. Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R.

ARKONA LABORATORIUM FARMAKOLOGII STOMATOLOGICZNEJ GRZEGORZ KALBARCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

2 957 185,13

2 552 050,91

1 928 682,91

75,57 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2020-07-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie technologii HPC-GIS do kompleksowej analizy lokalizacji inwestycji oraz oceny zagrożeń środowiskowych

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii HPC-GIS (High Performing Computing Geographical Information System). Problem badawczy polega na oprac. RPLU.01.02.00-06-0047/16
technologii, która w sposób wydajny będzie wykonywała wieloczynnikowe analizy GIS pod kątem atrakcyjności oraz wartości inwestycji. W opracowanej
technologii zaimplementuje się także modele oceny zagrożeń środowiskowych oraz oddziaływania na środowisko. HPC-GIS pozwoli na modelowanie najbardziej
newralgicznych zjawisk przyrodniczych jakim są powodzie w tym zjawiska flash flood oraz osuwiska. Na platformie zaimplementowane zostaną także funkcje
oceny ryzyka inwestycji związane z oddziaływaniem na środowisko, wykorzystaniem OZE a także prognozowania zagrożeń w czasie rzeczywistym. Obecne
rozwiązania w tej dziedzinie należy uznać za technologie niewydajne, które nie pozwalają na wykorzystanie na dużą skalę przetwarzania danych przestrzennych
do zastosowań przemysłowych. Prace badawcze będą polegały na oprac. metod liczenia oraz metod podziału i dystrybucji danych przestrzennych na węzły
hybrydowego klastra obliczeniowego akcelerowanego kartami GPU, metod zrównoważania obciążenia obliczeniami węzłów klastra oraz protokołów przesyłania
danych przestrzennych do i z klastra. Dzięki temu możliwa będzie implementacja silnika HPC-GIS działającego na platformie klastra. Umożliwi to opracowanie
autorskich metod programowania równoległego i rozproszonego obliczeń dot. wyznaczania parametrów topograficznych oraz implementacji modeli
analitycznych na klastrach obliczeniowych akcelerowanych kartami GPU. Prace będą prowadzone przy współpracy z ośrodkiem badawczym (badania zlecone),
innowacyjna technologia zostanie poddana ochronie patentowej i INDUSTI osiągnie przychody ze sprzedaży nowych usług. Grupy docelowe: Inwestorzy
indywidualni oraz z zakresu OZE i firmy ubezpieczeniowe oczekujące rozwiązania, które da bezpośrednie efekty poprzez minimalizację ryzyka związaną z realizacją
inwestycji zagrożonych.

INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 807 949,20

3 534 125,50

2 778 976,00

78,63 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2019-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Badania nad nowym produktem z branży bezzałogowych systemów latających.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu klasy taktycznej średniego
zasięgu o maksymalnej masie startowej do 100 kg przy długotrwałości lotu na poziomie co najmniej 2 godzin. Nowoczesny statek powietrzny pozwoli na
dywersyfikację sektorów angażujących bezzałogowe systemy powietrzne zwane potocznie dronami oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ich użytkowania
przy jednoczesnym zmniejszeniu ich kosztów. Planowane do osiągnięcia wskaźniki: Wskaźniki produktu:1.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
1szt,2.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1 szt, 3.Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 830 364,60 zł,
4.Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 1 szt, 5.Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 1
szt.,6.Liczba realizowanych projektów B+R 1 szt., 7.Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej: 16 483 zł , 8.Liczba przedsiębiorstw wspartych
w zakresie prowadzenia prac B+R 1 szt.; wskaźniki rezultatu:1.Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych 1 szt.,2.Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów 1 000 000 zł; 3.Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 7 Innowacyjny produkt w postaci bezzałogowego
systemu latającego będzie miał szeroki wachlarz zastosowań: m.in. rolnictwo, leśnictwo, przesyłki medyczne, misje SAR (poszukiwania i ratunek), bezpieczeństwo
wewn. Grupą docelową będą zatem zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, zainteresowane wykorzystaniem w swojej działalności bezzałogowego statku
powietrznego.

USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 175 518,76

2 623 197,00

2 060 250,40

78,54 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2021-05-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie innowacyjnej platformy nowej generacji do elastycznej kreacji procesowych rozwiązań biznesowych dla
MSP

Przedmiotem projektu są prace B+R nad unikalnym systemem dla biznesu. Celem projektu jest wyeliminowanie elementu naukowej i technicznej niepewności
RPLU.01.02.00-06-0048/16
utworzenia systemu dla MSP do zarządzania procesami biznesowymi w oparciu o autorskie DLSe i strukturę noSQL w sposób systematyczny. Cel zostanie
osiągnięty poprzez opracowanie technologii do opracowania nowej, unikalnej i uniwersalnej platformy aplikacyjnej uwzględniającej złożoność wymagań
biznesowych zachodzących w MSP i obsługę przez osoby bez specjalistycznej wiedzy informatycznej. Unikalność na skalę międzynarodową rozwiązania
opracowanego w trakcie prac B+R będzie wynikać z autorskiej architektury rozwiązania ramowego wykorzystującej mocną semantykę języków dziedzinowych (DSL)
oraz struktury danych opartej na bazie NoSQL pozwalającej na definicję odpowiednich elementów modułu biznesowego (MODa). Projekt zostanie zrealizowany w
okresie 24 m-cy, w 3 etapach, uwzględniających pilotażowe wdrożenie. Prace B+R są odpowiedzią na rosnący popyt na kompleksowe rozwiązania dla MSP,
istniejącą lukę rynkową przystępnych cenowo i zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla MSP. Wskaźnikiem projektu są: l. przedsiębiorstw ponoszących
nakłady inwestycyjne na działalność B+R; l. przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami naukowymi, l. realizowanych projektów B+R. Grupą docelową projektu
są MSP realizujące złożone procesy biznesowe w kraju i zagranicą. Produktem techniczno-ekonomicznych będzie system oparty o autorskie języki dziedzinowe DSLe oraz strukturę NoSQL - rozwiązanie niespotykane wśród konkurencji na rynku międzynarodowym. Rozwiązanie techniczne zostanie objęte ochroną prawną zgłoszenie patentowe dot. sposobu budowy systemu obiegu i zarządzania dokumentami, opartego na analizie mocnej semantyki języków dziedzinowych, wraz z ich
unikalną strukturą dopasowaną do realnych potrzeb biznesowych przedsiębiorstw. Projekt dot. dziedziny o wysokim poziomie "intensywności B+R"- kodu PKD
62.01.Z, wpisującego się w RIS WL.

"SYNDATIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

2 984 455,96

2 213 880,80

1 487 340,28

67,18 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2019-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania samoobsługowych maszyn recyklingowych i
inteligentnego systemu zbiórki odpadów

Projekt obejmuje realizację badań przemysłowych i prace rozwojowe mające na celu opracowanie systemu automatów do skupu,sortowania i wstępnego
przetwarzania wybranych surowców wtórnych.Cel projektu zostanie osiągnięty we współpracy i z wykorzystaniem zasobów czołowej jednostki naukowej - AGH z
Krakowa.Badania przemysłowe dotyczyć będą wypracowania założeń i wytycznych dot. właściwości funkcjonalnych i budowy urządzeń,a także wymagań dla
dedykowanego systemu informatycznego.Zastosowana technologia detekcji parametrów surowców umożliwi podział materiałów na czyste frakcje w miejscu
zbiórki,wycenę surowców i natychmiastową zapłatę dla użytkownika maszyny w czasie rzeczywistym.Centralny system obsługi zapewni optymalizację procesu
skupu,składowania,opróżniania urządzeń z surowców poprzez: monitoring stanu ich zapełnienia i stanu technicznego,mechanizmy zmniejszające objętość
surowców w maszynie oraz zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne.Wyniki projektu wpisują się w realizację celów środowiskowych poprzez ograniczenie
ilości i uciążliwości składowanych odpadów oraz racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody.Wskaźnikiem realizacji celu Projektu będą w pełni funkcjonalne
prototypy urządzeń do zbierania odpadów (zintegrowane komponenty sprzętowe i programistyczne)stworzone na podstawie założeń wypracowanych w etapie
badań przemysłowych.Bezpośrednią grupą odbiorców wyników projektu są m.in. firmy działające w branży handlowej,instytucje pożytku
publicznego,jedn.samorządowe,zarządcy nieruchomości.Grupą odbiorców pośrednich są osoby prywatne chcące dokonać sprzedaży surowców do
recyklingu.Korzyści w wymiarze finansowym oznaczają wzrost przychodów z podstawowej działalności Wnioskodawcy.Zakłada się komercjalizację wyników prac
B+R poprzez ich wdrożenie w działalności własnej Spółki.Dzięki realizacji projektu,Spółka będzie miała szansę na wprowadzenie innowacyjnych na skalę
międzynarodową usług oraz zbudowanie silnej pozycji na rynku jako lidera w branży, w której działa.

WIEWIÓRKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

4 183 950,00

3 412 112,00

2 331 764,80

68,34 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-09-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Nowa generacja usług - IOT Help Desk

Wraz z dynamicznym rozwojem rynku usług outsoursingowych pojawiła się potrzeba zautomatyzowania procesów obsługi zapytań i rozwiązywania częstych
RPLU.01.02.00-06-0052/16
problemów zgłaszanych przez użytkowników, bez konieczności pracy on-line, za pomocą dowolnie wybranych poleceń (większa swoboda i nieograniczony dostęp).
Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze wykorzystania technologii rozpoznawania mowy naturalnej, sztucznej
inteligencji, mechanizmów samouczących się oraz Internetu Rzeczy (IoT) w celu opracowania i pilotażu nowego, innowacyjnego produktu "InteliUnderstand".
Będzie to uniwersalny moduł do komunikowania się z systemami IT bądź urządzeniami z interfejsem tekstowym/głosowym, bez wykorzystania sieci Internet, za
pomocą definiowanych przez użytkownika komend głosowych. Celem rozwiązania będzie wspomaganie rozwiązywania problemów użytkowników - trouble
shooting. Opracowane autorskie algorytmy klasyfikacji tematów i zapytań pozwolą na stworzenie usługi nowej generacji - w obszarze IOT Help Desk. Zakres
rzeczowy projektu obejmuje realizację 3 zadań badawczych, w tym pilotażu (pierwszej produkcji), czas trwania projektu to 24 m-ce). Grupy odbiorców
docelowych: - rynek dostawców tradycyjnych usług Help-desk, poszukujących nowości dla swoich klientów i optymalizacji procesów ich obsługi (np. IBM
professional services, Capgemini, Tata Consulting Services), - rynek dużych przedsiębiorstw (Enterprise), zlecających usługi Help-desk na zewnętrz. Są to duże
koncerny i firmy krajowe, które zatrudniają tysiące pracowników, posiadających te same problemy, np. instalacja drukarki, podłączenie laptopa. Efekty
projektu/najważniejsze WSKAŹNIKI: - wzrost aktywności B+R Spółki (1 projekt) - liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w projekt (1 szt.) - opracowanie
innowacyjnego produktu i jego komercjalizacja - zgłoszenie patentowe (1 szt.) - wzrost liczebności personelu badawczego - istotne zwiększenie nakładów na
działalność B+R.

INTELIDESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

816 363,41

754 255,69

497 882,79

66,01 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2018-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.01.02.00-06-0043/17

RPLU.01.02.00-06-0047/17

RPLU.01.02.00-06-0050/16

Wzrost konkurencyjności ENCA TECHNOLOGY Sp. z o.o. poprzez prace B+R nad systemem uplastyczniania tworzyw
sztucznych z zachowaniem uniwersalności pomiędzy zastosowaniem materiałów PP i PET

Badania będą się koncentrowały na zaprojektowaniu nowego technologicznie systemu uplastyczniania tworzyw sztucznych z zachowaniem uniwersalności
pomiędzy zastosowaniem materiałów PP i PET. Badanie bilansu przepływu powietrza, geometrii odbłyśników, zagęszczenia elementów grzejnych, charakterystyk
promieniowania i odbić, powłok elementów mających wpływ na efektywność w celu optymalizacji gęstości energii emitowanej do uplastycznienia materiału, a
także badania nad optymalizacją sterowania mocą grzewczą dla zmniejszenia strat grzewczych w czasie procesu. Badania mają na celu wdrożyć do produkcji
zoptymalizowany system grzewczy w wydmuchiwarce opakowań PET/PP z zachowaniem uniwersalności dla zastosowania tych tworzyw. Dla potrzeb projektu
należy stworzyć stanowisko badawcze, które będzie odzwierciedlać warunki przemysłowe i poddać go badaniom. Główną grupą docelową są firmy produkujące
artykuły spożywcze w postaci płynnej lub półpłynnej.Szczególnie dotyczy to produkcji zaawansowanych produktów mleczarskich, soków i innych produktów tzw
,,zdrowej żywności". WSKAŹNIKI PRODUKTU: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R; Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R; Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi WSKAŹNIKI REZULTATU:Liczba
realizowanych projektów B+R;Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej; Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych;Przychody ze sprzedaży
nowych lub udoskonalonych produktów/procesów

BADANIA I ROZWÓJ W ZAKRESIE INNOWACYJNEJ METODY NAUCZANIA ODWRÓCONEGO UKIERUNKOWANEJ NA
OPRACOWANIE NOWEGO PROCESU NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH WSPARTEGO PROTOTYPEM INTERNETOWEGO SYSTEMU
JAKO ETAP REALIZACJI STRATEGII B+R FIRMY OXIGO

ENCA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

1 113 464,83

1 027 232,60

774 759,68

75,42 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2019-09-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Idea metody nauczania odwróconego zrodziła się pod koniec XX wieku w USA. Metoda ta polega na zamianie kolejności uczenia się: uczeń otrzymuje materiał do
RPLU.01.02.00-06-0058/16
samodzielnego opracowania z kilkudniowym wyprzedzeniem, dzięki czemu przychodzi przygotowany na zajęcia i można w ten sposób przeznaczyć więcej czasu na
praktykę, powtórzenie i utrwalenie nabytych wiadomości i umiejętności. Metoda powstała na potrzeby uniwersyteckie i jest owocem zdewaluowania się
tradycyjnego podziału akademickiego na wykłady i ćwiczenia. W dziedzinie nauczania jęz. obcych metoda ta jest jeszcze nieznana, szczególnie na naszym,
polskim, gruncie.Zastosowanie takiej metody do nauczania jęz. obcych wymaga skrojonych na miarę materiałów dydaktycznych i dostosowania ich do specyfiki
uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie mogą w domu uczyć się w odpowiednim dla siebie czasie i tempie. Projekt
obejmuje zakup ekspertyz od jednostki badawczej, stworzenie zespołu projektowego o wyodrębnionej strukturze i organizacji pracy, przeprowadzenie szeroko
zakrojonych prac badawczych nad wykorzystaniem poszczególnych elementów do zastosowania efektywnego metody w nauce a także przeprowadzenie prac
rozwojowych nad prototypem i walidacja, a w rezultacie wyprodukowanie pierwszej wersji innowacyjnego produktu do używania Pomoc udzielona na realizację
projektu i osiągniecie celów ma charakter kompleksowy i obejmuje zakup ekspertyz od jednostki naukowej, finansowanie kosztu prac zespołu badawczorozwojowego w zakresie realizacji badań i eksperymentalnych prac rozwojowych opracowania prototypu (w tym finansowanie kosztów personelu
zaangażowanego w projekt, lokalu do prowadzenia badań i eksperymentalnych prac rozwojowych nad nowym produktem, testy i badania pilotażowej wersji
demonstracyjnej prototypu, koszty walidacji produktu, finansowanie prac korygujących i doskonalących produkt, wyprodukowanie produktu finalnego, gotowego
do prezentacji i użytkowania przez uczniów.

OXIGO SP. Z O. O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

302 725,74

279 620,24

199 828,82

71,46 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-02

2018-06-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Innowacyjny kompaktowy oświetlacz UV do terapii schorzeń dermatologicznych

Nadrzędnym celem niniejszego projektu jest opracowanie innowacyjnego kompaktowego oświetlacza UV do terapii schorzeń dermatologicznych, takich jak
RPLU.01.02.00-06-0059/16
łuszczyca czy bielactwo. Przewagą konkurencyjną rozwiązania będzie znacząco niższa cena (ponad dwukrotnie od występujących na rynku), a przede wszystkim
kompaktowość, poręczność i możliwość stosowania indywidualnego w warunkach domowych, bez konieczności nieustannych wizyt w specjalistycznych
ośrodkach czy gabinetach. Przeprowadzone przez Wnioskodawcę rozeznanie rynku i obecnego stanu wiedzy wskazuje, że innowacyjne rozwiązanie, będące
wynikiem przedsięwzięcia, nie jest obecnie stosowane na świecie. Realizowane zadania: 1.Opracowanie koncepcji i zaprojektowanie konstrukcji kompaktowego
oświetlacza UV 2.Opracowanie demonstracji kompaktowego oświetlacza UV 3.Testy opracowanego demonstratora oraz opracowanie dokumentacji technicznej
Grupą docelową rozwiązania będącego celem projektu są osoby cierpiące na choroby skóry, takie jak łuszczyca czy bielactwo. Cele projektu polegające na
opracowaniu innowacyjnego oświetlacza UV zostaną osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych wyrażonych za pomocą wskaźników produktu i rezultatu:
WSKAŻNIKI KLUCZOWE -produktu Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 1 025 818, 25 Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje (CI2) 1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) 1 Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność
B+R 1 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R 1 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) 1 Liczba
realizowanych projektów B+R 1 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej 390000 WSKAŻNIKI KLUCZOWE -rezultatu Liczba nowoutworzonych
miejsc pracy (pozostałe formy) 1 Przychody ze sprzedaży licencji 621 000,00

IPT ADVANCED SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 091 027,89

2 455 000,00

1 919 891,00

78,20 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2019-12-31

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

"PatientStation - prace badawczo-rozwojowe prowadzące do zaprojektowania i zbudowania systemu do autorehabilitacji
pacjentów chorych na chorobę Parkinsona".

Projekt PatientStation to działanie, którego celem jest zaprojektowanie i zbudowanie Stacji Pacjenta - innowacyjnego systemu wbudowanego opartego na
RPLU.01.02.00-06-0061/16
energooszczędnych technologiach, dostarczającego interfejsu do podłączenia urządzeń rehabilitacyjnych oraz czujników. Urządzenie takie, umieszczone w domu
pacjenta cierpiącego na chorobę Parkinsona, zapewni komunikację z lekarzem i terapeutą, umożliwi automatyczną, dwukierunkową wymianę danych - pacjent
otrzyma od terapeuty elektroniczne zlecenia programujące odpowiednie zestawy ćwiczeń, lekarz zaś - odbierze dane (w postaci okresowych raportów lub online),
na podstawie których będzie mógł płynnie kształtować leczenie i rehabilitację pacjenta. Stacja Pacjenta zostanie wyposażona wstępnie w pewne urządzenia
rehabilitacyjne i czujniki (np. autrską klawiaturę do ćwiczeń manualnych stworzoną w oparciu o dotykowy panel pojemnościowy lub platformę wibracyjną), które
zostaną zaprojektowane i przedyskutowane ze specjalistami w zakresie medycyny, fizjologii i informatyki. Pozostanie jednak systemem otwartym na nowe
przystawki sprzętowe, które mogłyby powstawać w przyszłości. Oprócz tego nowatorskiego podejścia do telemedycyny projekt zakłada także udostępnienie
pacjentowi telekonsultacji lekarskiej, co w przypadku osób o ograniczonej możliwości poruszania się jest także bardzo ważne. Budowany system wpisuje się w
tendencję do coraz większego zainteresowania rozwiązaniami informatycznymi w medycynie. Duża liczba placówek medycznych już dziś używa systemu
informatycznego klasy HIS. Projekt dostarcza autorski i innowacyjny sprzęt wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, który może być doskonałym
uzupełnieniem działającego już w przychodni czy szpitalu Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Projekt zakłada nożliwość integracji z oprogramowaniem
klasy HIS za pomocą standardowych protokołów, np. HL7.

RIGET SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

4 027 657,63

3 890 865,60

2 880 673,36

74,04 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2020-01-31

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

061 Działania badawcze i innowacyjne w prywatnych ośrodkach badawczych, w tym
tworzenie sieci

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zintegrowany systemu światłowodowych czujników naprężeń i temperatury do monitorowania warunków bezpieczeństwa
w kopalniach

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu zintegrowanych sensorów światłowodowych, dedykowany do monitorowania
RPLU.01.02.00-06-0062/16
kopalni, kamieniołomów lub hałd. System taki, nie jest zasilany elektrycznie (pomiar i transmisja sygnału odbywa się za pomocą światła), jest pasywny i
całkowicie bezpieczny, odznacza się także wysoką trwałością i odpornością na wilgotność. Opracowany w ramach projektu innowacyjny w skali światowej system
czujnikowy będzie komplementarną odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe. Wnioskodawca dostrzegając lukę podażową na produkty zwiększające
bezpieczeństwo w branży wydobywczej, podjął zamierzenie inwestycyjne objęte niniejszym wnioskiem. Projekt obejmuje wykorzystanie nowoczesnych technologii
fotonicznych do opracowania prototypu systemu czujników temperatury i naprężeń wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym. Projekt obejmuje następujące
zadania: 1. Opracowanie systemu czujników punktowych temperatury 2. Opracowanie systemu czujników punktowych naprężeń 3. Integracja systemów
czujników temperatury i naprężeń 4. Budowa prototypowego systemu czujników i testy Wnioskodawca analizując rozwiązania konkurencyjne występujące na
rynku międzynarodowym, stwierdził, iż podobne rozwiązania na rynku międzynarodowym nie występują. WSKAŹNIKI KLUCZOWE -rezultatu Liczba nowo
utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 1 Przychody ze sprzedaży licencji 1000000,00 zł

IPT SAFETY SP. Z O. O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 351 582,73

2 868 999,93

2 220 733,28

77,40 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2019-12-31

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie modularnego systemu robotycznego w ramach badań celowych

Firma ACCREA od powstania działa w branży mechatroniki, która jest synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego
myślenia przy projektowaniu produktów. Aktualnie nasza działalność koncentruje się pracach projektowania i wykonawstwa urządzeń mechatronicznych i
systemów robotycznych. W ciągu ostatnich 3 lat uczestniczyliśmy w ramach międzynarodowych konsorcjów w projektach badawczych dotyczących robotów i
systemów robotycznych.. Aktualnie w ramach Działania 1.2 planujemy przeprowadzenie badań celowych i skonstruowanie prototypu modularnego systemu robo
tycznego, składającego się z następujących modułów: a) platforma mobilna, b) zdalne sterowany manipulator, c) głowa sensoryczna, d) zadajnik ruchu ze
sprzężeniem siłowym, e) konsola sterująca z systemem telekonferencyjnym. Będzie istniała możliwość łączenia modułów w różnych kombinacjach, różniących się
ostatecznym zastosowaniem, jak na przykład: 1.System telemedyczny ModUS (moduły a+b+c+d+e) - w wersji: mobilna telekonferencja lub zdalnie sterowane, ale
stacjonarne badanie ultrasonograficzne (zdalna obecność lekarza specjalisty) 2.Platforma mobilna - jako robot do logistyki szpitalnej (moduł a) 3.Laboratoryjne
ramię robotyczne (moduł b) 4.Zadajnik ruchu ze sprzężeniem siłowym (moduły d+e) System stworzony będzie w celu uzyskania maksymalnej użyteczności dla
lekarza oraz badanego pacjenta. Projekt wykracza poza standardowe koncepcje zdalnej obecności. System będzie integrował wieloczynnikowe dane sensoryczne
takie jak wizualizacja, czucie, mowa, emocje pacjenta i reakcje fizjologiczne tak, aby robot był proaktywną pomocą dla lekarza diagnosty. Odbiorcami całości
systemu, jak też jego części składowych będą szeroko pojęte placówki medyczne, tj.:szpitale, prywatne kliniki, przychodnie, laboratoria badawcze itp.

RPLU.01.02.00-06-0063/16

ACCREA BARTŁOMIEJ STAŃCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

1 391 188,48

1 346 607,33

1 041 247,49

77,32 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-12-01

2020-01-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R.

CEL: przeprowadzenie prac B+R pozwalających na stworzenie innowacji wpisującej się w inteligentną specjalizację woj. lub. - informatyka i automatyka KREATORA KURSÓW INTERAKTYWNYCH z innowacyjnymi, obecnie na rynku niedostępnymi funkcjonalnościami dla tego typu narzędzia: tryb wieloosobowy multiplayer i monitorowanie aktywności użytkownika. Wnioskodawca przeprowadził analizę wskazującą na potrzebę użycia el. porównania i rywalizacji i
wprowadzenia do e-learningu mechanizmów wspierających zaangażowanie i motywację użytkowników, a przez pozyskiwanie bardziej szczegółowych danych nt.
użytkowników kursów e-learningowych parametryzować szkolenia pod konkretnego odbiorcę. PRACE BADAWCZE: opracowanie metodyki badań i określeniu
koncepcji zastosowania technologii pod kątem funkcjonalności narzędzia, specyfikacji i wzorca/modelu aplikacji (m.in. technologie i języki programowania:
HTML5, PHP 5.5, JavaScript, odpowiednio dobrane frameworki umożliwiające wykorzystanie MVC (Model - View - Controller), BackboneJS z największą swobodą
podczas projektowania struktury klas i dziedziczenia, WebSocket, NodeJS), badaniach możliwości technicznych określonych w specyfikacji i na grupie docelowej,
weryfikacji wzorca na podstawie wyników badań, powstaniu prototypu narzędzia. PRACE ROZWOJOWE to tworzenie kursów interaktywnych służących
przeprowadzeniu korekt narzędzia. Przewidziane rozwiązania są na chwilę obecną możliwe pod względem technologicznym, niezbędne są jednak badania pod
kątem możliwości tech. WSKAŹNIKI realizacji projektu dot. przychodów ze sprzedaży nowych produktów/procesów i przychodów ze sprzedaży licencji. GRUPA:
firmy, instytucje szkol., które przy pomocy innowacji będą mogły: samodzielnie tworzyć szkolenia online z innowacyjnymi funkcjami lub oferować własnym
klientom dedykowane kompleksowe rozwiązania z zakresu inteligentnego e-learningu.

RPLU.01.02.00-06-0065/16

EURO-FORUM AGNIESZKA GUDKÓW, MAREK GUDKÓW SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

1 920 956,50

1 769 570,00

1 353 200,00

76,47 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2018-10-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Prace B+R w zakresie opracowania nowej technologii łączenia amplikonów wraz z odczytem sekwencji tak uzyskanego
odcinka DNA

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez opracowanie nowej technologii łączenia amplikonów
wraz z odczytem sekwencji tak uzyskanego odcinka DNA. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez: II. Realizację CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH: 1. Projektowanie
bioinformatyczne specyficznych oligonukleotydów 2. Testowanie laboratoryjne opracowanych technik molekularnych 3. Opracowanie modelu projektowania
oligonukleotydów dla łączenia amplikonów DNA 4. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu laboratoryjnego typu LIMS oraz oprogramowania do generowania
oligonukleotydów mających zastosowanie w łączeniu amplikonów. EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU będzie technologia łączenia amplikonów wraz z odczytem
sekwencji tak uzyskanego odcinka DNA oraz opracowany w oparciu o tę technologię - system laboratoryjny typu LIMS oraz oprogramowanie do generowania
oligonukleotydów mających zastosowanie w łączeniu amplikonów. CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA
POZIOMIE PRODUKTU: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R Liczba przedsiębiorstw współpracujących z
ośrodkami badawczymi Liczba realizowanych projektów B+R NA POZIOMIE REZULTATU: Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów

RPLU.01.02.00-06-0066/16

VITAGENUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

1 370 958,06

1 232 551,20

986 040,96

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2020-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.01.02.00-06-0069/16

WEBCHILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

1 408 690,80

1 219 326,35

945 733,24

77,56 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-02-28

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Prace B+R w zakresie opracowania aplikacji mobilnej do digitalizacji, obsługi i lokalizacji dokumentów z wykorzystaniem CELEM PROJEKTU jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, których rezultatem będzie innowacja produktowa w skali
rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality).
rynku międzynarodowego, tj. aplikacja mobilna do digitalizacji, obsługi i lokalizacji dokumentów z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (AR - augmented
reality). GRUPA DOCELOWA to instytucje oraz firmy przetwarzające min. 100 dokumentów na dzień. ZADANIA DO REALIZACJI: zakup, instalacja i konfiguracja
aparatury badawczej; przeprowadzenie badań przemysłowych dotyczących technologii: typu cross-platform dla systemów mobilnych, frameworków i narzędzi
programistycznych dot. rozszerzonej rzeczywistości (AR), lokalizacji miejsca urządzeń mobilnych w przestrzeniach biurowych, bezpośredniego i bezpiecznego
przekazywania danych między urządzeniami mobilnymi, rejestracji przetwarzania multimedialnych danych z otoczenia z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
integracji podstawowych komponentów technologicznych, zastosowania zintegrowanych komponentów techn. w obszarze funkcjonalnym: "Digitalizacja
dokumentów", "Publikacja informacji o rozpoznanych dokumentach papierowych w rozszerzonej rzeczywistości", "Publikacja informacji o dokumentach i
procesach w oparciu o dane lokalizacyjne w rozszerzonej rzeczywistości", "Zaawansowana obsługa i wirtualne przekazywanie dokumentów"; opracowania w
pełni funkcjonalnego prototypu; przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie symulacji środowiska rzeczywistego, finalnej ewaluacji wewnętrznej oraz
zewnętrznej. CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY PRZEZ REALIZACJĘ WSKAŹNIKÓW PRODUKTU: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje); Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; Liczba przedsiębiorstw wspartych w
zakresie prowadzenia prac B+R; Liczba realizowanych projektów B+R; Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady/./; Nakłady inw././ REZULTATU: Przychody ze
sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.

RPLU.01.02.00-06-0053/16

Światłowodowa matryca czujnikowa do pomiarów temperatury i ciśnienia w przemyśle naftowo-gazowym.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego Światłowodowej matrycy czujnikowej do pomiarów temperatury i ciśnienia w
RPLU.01.02.00-06-0070/16
przemyśle naftowo-gazowym. Wnioskodawca dostrzegając lukę podażową na produkty z zakresu czujników do pomiarów temperatury i ciśnienia w przemyśle
naftowo-gazowym, podjął zamierzenie inwestycyjne objęte niniejszym wnioskiem. Wnioskodawca analizując rozwiązania konkurencyjne występujące na rynku
krajowym, stwierdził, iż podobne rozwiązania na rynku krajowym oraz europejskim nie występują, co skłoniło wnioskodawcę do rozpoczęcia procedury
sprawdzenia czystości patentowej w skali RP. Proponowane rozwiązanie światłowodowego czujnika wielu czynników jednocześnie nie zostało jak dotąd wdrożone
do sprzedaży ani opublikowane w literaturze fachowej. Adresatami i rynkiem docelowym dla produktu będą przede wszystkim klienci instytucjonalni, tacy jak
przemysł gazowo-wydobywczy czy przedsiębiorstwa produkcyjne i inni. W efekcie opracowania i wdrożenia technologii będzie możliwe wykonywanie także innych
czujników gazu na czołach światłowodów. Stworzony zostanie produkt, który będzie zdolny do pomiaru ciśnienia i temperatury jednocześnie w trudnodostępnych
miejscach, a także w atmosferach zagrożonych wybuchem. WSKAŻNIKI KLUCZOWE - wskaźniki produktu Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) - 1 131 998, 65 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) - 1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) 1
Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 1 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R 1 Liczba
przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) 1 Liczba realizowanych projektów B+R 1 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowobadawczej 719 550 WSKAŻNIKI KLUCZOWE - wskaźniki rezultatu Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów 5000000

IPT PLUS SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 328 531,92

2 833 999,92

2 196 533,27

77,51 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2019-12-31

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego
systemu blokowania niechcianych stron internetowych w Betterline Sp. z o. o.

Celem projektu na poziomie produktu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w obszarze Regionalnej
Inteligentnej Specjalizacji "Informatyka i automatyka". Celem na poziomie rezultatu jest wprowadzenie na rynek (komercjalizacja) innowacji produktowej w skali
świata w postaci systemu informatycznego blokowania niechcianych, bądź groźnych dla użytkownika treści w Internecie. Projekt podzielony jest na dwa zadania,
z który pierwsze dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych nad sztuczną inteligencją i drugie dotyczące opracowania wersji demonstracyjnej
innowacyjnego produktu na etapie eksperymentalnych prac rozwojowych. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników projektu: Liczba
dokonanych zgłoszeń patentowych, Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw, Liczba przedsiębiorstw
współpracujących z ośrodkami badawczymi, Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R, Liczba realizowanych projektów B+R,
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R. W ramach projektu zostanie
wprowadzona jedna innowacja produktowa w skali międzynarodowej w postaci systemu informatycznego blokowania niechcianych, bądź groźnych dla
użytkownika treści w Internecie, której główną przewagą technologiczną jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy treści stron internetowych. Projekt
dotyczy opracowania innowacyjnego oprogramowania zabezpieczającego do rozpoznawania i blokowania zagrażających stron internetowych lub takich, które
użytkownik chce wyeliminować np.: stron pornograficznych, zawierających przemoc, hazard, grożących wykradzeniem danych, propagujących
narkotyki/dopalacze.

RPLU.01.02.00-06-0071/16

BETTERLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 755 457,00

3 616 170,00

2 433 984,00

67,31 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2020-03-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Światłowodowy sprzęgacz polaryzacyjny nowej generacji oparty na technologii światłowodów mikrostrukturalnych

Nadrzędnym celem niniejszego projektu jest opracowanie innowacyjnego światłowodowego sprzęgacza polaryzacyjnego nowej generacji opartego na technologii
światłowodów mikrostrukturalnych. Proponowane rozwiązanie światłowodowego sprzęgacza polaryzacyjnego nowej generacji opartego na technologii
światłowodów mikrostrukturalnych wykorzystuje wysoką technologię (unikalna technologia światłowodów mikrostrukturalnych) oraz powstanie na jej bazie
elementów optycznych pozwalających na wytwarzanie sprzętu telekomunikacyjnego nowej generacji. Planowane zadania w ramach projektu: 1)Opracowanie
światłowodu mikrostrukturalnego pozwalającego na określenie parametrów geometrycznych sprzęgacza światłowodowego 2)Opracowanie światłowodu
mikrostrukturalnego do wykonania sprzęgacza światłowodowego o rdzeniach okrągłych 3)Opracowanie światłowodu mikrostrukturalnego do wykonania
sprzęgacza polaryzacyjnego z rdzeniami eliptycznymi 4)Wykonanie prototypowych sprzęgaczy Cele projektu polegające na opracowaniu innowacyjnego
sprzęgacza zostaną osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych wyrażonych za pomocą wskaźników produktu i rezultatu: WSKAŻNIKI KLUCZOWE - produktu
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI6) 1 206 769, 34 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje(CI2) 1
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie(CI1) 1 Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 1 Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R 1 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi(CI26) 1 Liczba realizowanych projektów B+R 1
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej 500000 WSKAŻNIKI KLUCZOWE - rezultatu Liczba nowoutworzonych miejsc pracy(pozostałe formy)
1 Przychody ze sprzedaży licencji (zł) 1 120 000,00 Opracowany sprzęgacz ma potencjał do wykorzystania w szeroko pojętej telekomunikacji.

RPLU.01.02.00-06-0074/16

IPT APPLIED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 654 476,01

2 906 200,01

2 272 506,67

78,20 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2019-12-31

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Autonomiczne miniaturowe urządzenia do badania jakości i weryfikacji autentyczności miodów pszczelich

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego autonomicznego miniaturowego urządzenia do badania jakości i weryfikacji
RPLU.01.02.00-06-0075/16
autentyczności miodów pszczelich. Produkt umożliwi świadczenie nowej usługi oceny jakości i autentyczności miodu, która pozwoli na zidentyfikowanie rodzaju
fałszerstwa, określenie rodzaju miodu. Klientami zaplanowanego do wytworzenia w wyniku przeprowadzonych badań i prac rozwojowych produktu autonomicznego miniaturowego urządzenia do badania jakości i weryfikacji autentyczności miodów są: organizacje konsumenckie, przedsiębiorcy zajmujący się
skupem miodów od indywidualnych producentów (pasiek), importerzy miodów, przedsiębiorcy zajmujący się konfekcjonowaniem miodów, sieci handlowe
sprzedające miody, w szczególności przedsiębiorstwa-sklepy sprzedające zdrowa żywność i towary spożywcze wysokiej jakości, eksporterzy wysokiej jakości
żywności. Wygenerowane w ramach projektu urządzenie wykorzystywać będzie technologię map fotoluminescencyjnych pozwalającą na określenie jakości i
autentyczności badanej substancji. WSKAŻNIKI KLUCZOWE - wskaźniki produktu Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw
(dotacje) (CI6) - 1293583,80 zł Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) - 1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) - 1 Liczba
przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R - 1 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R - 1 Liczba
przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) - 1 Liczba realizowanych projektów B+R - 1 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowobadawczej - 929922,98 zł WSKAŻNIKI KLUCZOWE - wskaźniki rezultatu Liczba utrzymanych miejsc pracy - 1 Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów - 600000,00 zł

INGRIN SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 040 411,92

2 629 082,93

2 028 114,08

77,14 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2019-12-31

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie prototypu urządzenia i technologii inMonit, służących do identyfikacji, monitorowania i analizy zachowań
osób znajdujących się w budynkach oraz na terenach zamkniętych.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do użytku komercyjnego prototypu urządzenia oraz innowacyjnej technologii inMonit, pozwalających na
identyfikację, monitorowanie i analizę zachowań osób znajdujących się w budynkach, a także na terenach zamkniętych, w szczególności w placówkach
medycznych, szkolnych, obiektach fabrycznych i biurowych, opartej o autorskie rozwiązanie - technologię niskoenergetycznego WiFi. Opracowane rozwiązanie
będzie polegało na śledzeniu obecności osób i obiektów z wykorzystaniem miniaturowych znaczników noszonych przez osoby lub nanoszonych na obiekty przy
pomocy sieci bezprzewodowych czytników znajdujących się w obiekcie. W ramach realizacji projektu, opracowany zostanie kompletny system składający się
zarówno z elementów fizycznych, takich jak znaczniki oraz czytniki oraz elementów o charakterze wirtualnym - oprogramowanie umożliwiające funkcjonowanie
elementów fizycznych systemu. Rozwiązanie pozwalać będzie na dostęp do danych w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu ogólnodostępnych środków
technicznych typu smartfony, tablety, komputery. Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych dotyczących opracowania prototypów znacznika i
czytnika danych wraz z dedykowanym oprogramowaniem oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, zakończonych wdrożeniem pilotażowym systemu. W
ramach realizacji projektu firma zatrudni wysoko wykwalifikowanych pracowników, a planowane wdrożenie innowacji o charakterze produktowym i
procesowym przyczyni się do rozwoju działalności firmy SPINnovation, dywersyfikacji jej oferty oraz wzrostu konkurencyjności, zarówno o zasięgu krajowym, jak
i międzynarodowym. Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu - Informatyka i automatyka: Produkcja urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń,
komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.

SPINNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

2 862 534,09

2 591 591,12

2 012 320,16

77,65 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2020-06-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie funkcjonalnych biokomponentów służących do przedłużania trwałości produktów spożywczych

Celem przedmiotowego projektu jest opracowanie receptury naturalnego związku na bazie hydrolizatów białkowych na potrzeby naturalnego przedłużania
RPLU.01.02.00-06-0080/16
trwałości żywności. W zamierzeniu Wnioskodawcy może ona docelowo zastąpić popularne substancje (konserwanty, barwniki itp.) wykorzystywane w żywności w
celu przedłużania ich przydatności do spożycia. Powstały naturalny biokomponent będzie obojętny dla organizmu i wydalany w drodze przemian metabolicznych nie wpłynie negatywnie na zdrowie konsumenta korzystającego z takiej żywności. Sprawi, że żywność zawierająca taki biokomponent będzie posiadać znamiona
żywności funkcjonalnej (prozdrowotnej). Dlatego zastosowanie biokomponentu nie tylko wydłuży żywotność żywności, ale uczyni ją zdrowszą - nie będzie
zawierać stosowanych obecnie niebezpiecznych dla zdrowia substancji wydłużających trwałość produktów, takich jak: barwniki, konserwanty, emulgatory, środki
spulchniające, żelujące itp., środki pomocnicze, wzmacniacze smaku, środki słodzące i inne, stabilizatory, konserwanty, zagęstniki i inne. Potrzeba prac nad
powyższym biokomponentem zrodziła się w odpowiedzi na zauważany przez Wnioskodawcę rosnący z roku na rok popyt na żywność funkcjonalną. Wynika on z
coraz większej świadomości społeczeństwa w dziedzinie zdrowotno-żywieniowej, prewencji przed chorobami cywilizacyjnymi np. cukrzyca, otyłość oraz promocji
prozdrowotnego trybu życia. W początkowej fazie działalności Wnioskodawca zamierza oferować rezultat prac B+R producentom soków z uwagi na ich krótki
termin do spożycia oraz walory prozdrowotne. Spożycie takich soków rośnie z roku na rok w Polsce i całej Europie. Następnie substancja będzie oferowana
producentom innego rodzaju żywności. W dostępnej literaturze można zaleźć szereg doniesień o próbach zastosowania hydrolizatów białkowych do przedłużania
trwałości żywności jednak na rynku nadal brak producentów tych związków.

BIOLIVE INNOVATION SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

4 284 574,32

4 042 006,90

2 996 711,54

74,14 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2020-01-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

061 Działania badawcze i innowacyjne w prywatnych ośrodkach badawczych, w tym
tworzenie sieci

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.01.02.00-06-0078/16

DreamRobot - system wsparcia terapii dzieci autystycznych

Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnego zoomorficznego robota pomocnego w rehabilitacji dzieci z autyzmem. Potrzeba stworzenia robota
wspomagającego pracę terapeutów wynika ze wzrostowej tendencji narodzin dzieci z zaburzeniami autystycznymi, a także skuteczności tej formy terapii.
Zadaniem opracowanego w ramach projektu robota o nazwie ,,DreamRobot" będzie skuteczne nawiązanie interakcji z otoczeniem oraz podniesienie poziomu
kreatywności dzieci z ASD. Warto wspomnieć, iż najważniejszym problemem dotychczas stosowanych robotów jest brak odpowiednich metod pozwalających na
dostosowanie sposobu pracy do indywidualnych wymagań dziecka z ASD. Dlatego też istotnym z punktu widzenia realizacji projektu będzie opracowanie robota
zdolnego do regulowania trybu oraz sposobu pracy tak, aby wykształcić prawidłową reakcję społeczną dziecka autystycznego. Jego unikalną funkcjonalnością
będzie wykorzystanie go jako kolejnego narzędzia diagnostycznego z możliwością zapisu przebiegu terapii oraz jej efektów. W ramach projektu powstanie szereg
prototypów poszczególnych systemów składowych, które w ostatecznej wersji stanowić będą kompletnego robota wielkości około 60 cm. Sztuczna inteligencja
zaimplementowana w robocie umożliwi bezpośrednią interakcję robota z dziećmi autystycznymi. DreamRobot stanowił będzie kompilację najnowszych
technologii związanych z rejestracją i obróbką danych, a dzięki specjalnym algorytmom analizującym zachowanie dzieci autystycznych zareaguje w pożądany
przez terapeutów sposób. Kluczowym wskaźnikiem realizacji projektu jest liczba dokonanych zgłoszeń patentowych oraz przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów bądź procesów. Głównym kanałem sprzedaży opracowanego rozwiązania będą działania realizowane ze środków NFZ, Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

RPLU.01.02.00-06-0083/16

"DREAMART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

3 645 758,56

3 606 728,25

2 775 820,68

76,96 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie technologii informatycznych wspierających optymalizację procesów produkcyjnych

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacyjnego, nowego w skali świata modułu
prognostyczno-optymalizacyjnego służącego do zarządzania przedsiębiorstwem. Projekt potrwa 36 miesięcy i obejmie 3 zadania badawcze. Badania przemysłowe
i prace rozwojowe obejmą m.in. opracowanie algorytmów prognostycznych i optymalizacyjnych oraz określenie sposobów klasyfikacji zasobów występujących w
procesie produkcyjnym istotnych z punktu tych algorytmów. Prace zostaną zakończone opracowaniem i przebadaniem prototypu. Grupami docelowymi będą
przedsiębiorcy, szczególnie z sektora metalowego i tworzyw sztucznych, gdzie zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania optymalizujące procesu jest bardzo duże,
choć Spółka nie zamierza ograniczać się tylko do tych branż. Główne (wybrane) wskaźniki projektu. W wyniku projektu zostanie opracowany innowacyjny
produkt, nawiązana zostanie współpraca z jednostką badawczą. Projekt będzie projektem partnerskim. W ramach projektu zostanie zatrudnionych pracownik
naukowy. Wyniki projektu zostaną opatentowane. Nastąpi kupno aparatury naukowo badawczej oraz nastąpi wzrost zatrudnienia. Projekt zostanie zakończony
wdrożeniem produktu do sprzedaży, także w formie licencji. Cechy techniczno-ekonomiczne: system będzie realizował analizę wykonalności produkcji na
podstawie samouczącego się algorytmu uwzględniającego odchylenia normatywów od rzeczywistego przebiegu produkcji oraz procesu zaopatrzenia w przeszłości
z uwzględnieniem awaryjności maszyn, przestojów, braków, nieterminowości dostaw i innych czynników występujących w realnych procesach produkcyjnych.
Drugą funkcjonalnością będzie zastosowanie zasad "lean manufacturing", które pozwalają na stałe doskonalenie procesów produkcyjnych przez wykorzystanie
innowacyjności wszystkich ich uczestników. Moduł optymalizacji zasobów produkcyjnych pozwoli na uwzględnienie różnorodnych zasobów występujących we
współczesnych procesach produkcyjnych.

RPLU.01.02.00-06-0084/16

SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

4 385 535,72

3 293 515,96

2 190 626,13

66,51 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-12-01

2020-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji makaronu o bardzo niskim indeksie glikemicznym

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji makaronu o bardzo niskim indeksie glikemicznym (<40) i unikalnej recepturze, z
RPLU.01.02.00-06-0088/16
wykorzystaniem metody ekstruzji niskotemperaturowej oraz zastosowaniem surowców, które posłużą do wzbogacenia makaronu o cenne związki i pierwiastki
biogenne. Dodatkową innowacyjność, będzie stanowił tradycyjny smak makaronu pszennego- obecnie dostępne produkty cechują się odpowiednimi dla
diabetyków parametrami odżywczymi,ale w smaku nie przypominają one tradycyjnych makaronów. Prace badawcze polegały będą na: -Opracowaniu wstępnych
modelowych receptur makaronów o bardzo niskim IG -Opracowaniu założeń technologicznych produkcji makaronów o bardzo niskim IG -Badaniu IG
wytypowanych próbek makaronów -Walidacji opracowanej technologii produkcji makaronów o bardzo niskim IG w skali przemysłowej Umożliwi to opracowanie
makaronu, który przy zachowaniu wartości odżywczych zbliżonych do makaronów pszennych (węglowodany), będzie miał właściwości biologiczno-chemiczne
wpływające na znaczne obniżenie szybkości wzrostu stężenia glukozy we krwi po spożyciu posiłku. Ponadto niska i utrzymująca się przez dłuższy czas na stałym
poziomie poposiłkowa glikemia ograniczy łaknienie i na długo da odczucie sytości, co wpływa na ograniczenie wielkości i częstotliwości spożywania posiłkówistotne dla cukrzyków. Projekt wpisuje się w trend zdrowej żywności o wysokich wartościach odżywczych i pozytywnym wpływie na człowieka. W wyniku realizacji
projektu POL-MAK uzyska wsparcie w zakresie prac B+R przy współpracy z jednostką naukową, innowacyjna technologia zostanie poddana ochronie patentowej ,a
firma osiągnie przychody ze sprzedaży nowego produktu. Grupy docelowe: chorzy na cukrzycę typu I i II oczekujący makaronów o tradycyjnym smaku, które nie
powodują gwałtownego podnoszenia poziomu cukru we krwi, a cechują się powolnym wchłanianiem glukozy i przez dłuższy czas powodują łagodne zwiększanie
glikemii i insulinemii poposiłkowej.

WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

762 820,75

664 183,78

477 308,52

71,86 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2019-05-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

System optymalizacji pracy grupy dźwigów poprzez algorytm realizowany na serwerze centralnym

CELEM projektu są prace badawcze nad opracowaniem struktury sterowania dźwigów osobowych z zaawansowanym algorytmem nadrzędnym realizowanym w
czasie rzeczywistym na serwerze centralnym. ZADANIA, jakie muszą być w tym celu zrealizowane to: - Analiza ilościowa i jakościowa zdarzeń zachodzących na
różnych typach dźwigów osobowych - Określenie krytycznych parametrów transmisji danych pomiędzy układem dźwigów osobowych a serwerem decyzyjnym Opracowanie struktury parametrów niezbędnych do realizacji procesu optymalizacji zmiennych sterujących dźwigu osobowego na serwerze zewnętrznym. Opracowanie struktury obliczeniowej umożliwiającej optymalizację wieloparametrową pracy dźwigów osobowych oraz weryfikacja jej poprawności działania Przeprowadzenie testów funkcjonalnych struktury sterowania na stanowisku laboratoryjnym Opracowana w ramach projektu struktura sterowania dźwigów
osobowych będzie wyróżniać się możliwością zdalnego sterowania winda z akwizycją danych dysponenta, akwizycją danych dotyczących pojedynczych zdarzeń
na dźwigu; pełną kontrolą procesów, usterek oraz możliwością przeprowadzania kwerend statystycznych. CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY PRZEZ REALIZACJĘ
WSKAŹNIKÓW PRODUKTU: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje); Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R; Liczba przedsiębiorstw współpracujących z
ośrodkami badawczymi; Liczba realizowanych projektów B+R; Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R; Nakłady
inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej oraz REZULTATU: Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów. GRUPA
DOCELOWA to firmy produkujące i serwisujące dźwigi osobowe.

RPLU.01.02.00-06-0092/16

INNOVATIVE ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

573 385,05

548 535,00

422 860,20

77,09 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-03-01

2019-01-31

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie technologii szybkiego wytwarzania ceramicznych części maszyn przy użyciu metody Spark Plasma Sintering

Głównym, nadrzędnym celem projektu jest Opracowanie technologii szybkiego wytwarzania ceramicznych części maszyn przy użyciu metody Spark Plasma
Sintering na podstawie przeprowadzonych badań przemysłowych, których wynikiem będzie zgłoszenie patentowe. Materiały ceramiczne mają szerokie
zastosowanie jako części maszyn w tym m.in. elementów ślizgowych, łożysk, dysz, tłoków z ceramiki technicznej i należą do grupy nowoczesnych, wysoko
zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych (charakteryzujących się bardzo dużą odpornością na ścieranie oraz korozję a także unikalnymi własnościami
ślizgowymi). Producenci maszyn oczekują od dostawców bardzo krótkich czasów wykonania elementów, przy zachowaniu najwyżej jakości. Klasyczne metody
wytwarzania są bardzo czasochłonne i obarczone problemem wieloetapowości oraz brakiem możliwości spiekania materiałów o różnych temperaturach
topnienia materiałów. Proces wytwarzania części ceramicznych wg innowacyjnej metody opracowanej w wyniku przeprowadzonych badań w ramach projektu,
drastycznie skróci czasy wytworzenia i energochłonności Ponadto ta innowacja pozwoli szybciej wytwarzać skomplikowanie części maszyn, oraz wytwarzać
materiały ceramiczne składające się ze składników o różnej temperaturze topnienia. Dzięki realizacji projektu Firma osiągnie potencjał stawiający ją w czołówce
firm tej branży w kraju. Cele realizacji projektu mają odzwierciedlenie we wskaźnikach, tj:Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych, Przychody ze sprzedaży
nowych lub udoskonalonych produktów/procesów, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1), Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2),
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6), Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi
(CI26), Liczba realizowanych projektów B+R, Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej , Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
prowadzenia prac B+R .

RPLU.01.02.00-06-0112/16

JG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.2. Badania celowe

Brak poddziałania

2 255 985,70

1 518 869,87

1 055 099,33

69,47 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-23

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Stworzenie Laboratorium Technologii Betonu celem wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Realizacja projektu polega na rozszerzeniu działalności przedsiębiorstwa działającego w sektorze budownictwa o działalność B+R związaną z uruchomieniem w
RPLU.01.03.00-06-0001/16
miejscowości Szczygły Górne (powiat łukowski, gmina Łuków, woj. lubelskie) - Laboratorium Technologii Betonu. W ramach projektu przewidziano następujące
zadania inwestycyjne: I. Zakup nowych środków trwałych, w tym: 1. Zestaw laboratoryjny do badania wytrzymałości betonu (1kpl) 2. Zestaw laboratoryjny do
oceny uziarnienia kruszyw i wskaźnika piaskowego (1kpl.) 3. Zestaw laboratoryjny do badania zagęszczenia gruntu (1kpl.) 4. Laptop ze zintegrowanym systemem
operacyjnym (1szt.) II. Zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym: 1. Oprogramowanie do prowadzenia badań wytrzymałościowych betonu (1szt.).
Wszystkie wskazane zadania są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Docelowo projekt skierowany jest na rynek krajowy, głównie do przedsiębiorstw z
sektora budowlanego oraz inwestorów publicznych i prywatnych. Projekt realizuje cele strategiczne Długofalowej Strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa w zakresie
prowadzenia działalności B+R. Umożliwi przedsiębiorstwu prowadzenie prac rozwojowych mających na celu opracowanie i wdrożenie nowych produktów oraz
prowadzenie badań na potrzeby własne firmy oraz dla podmiotów zewnętrznych. Głównym przedmiotem badań laboratorium będzie beton, kruszywa i grunty. W
wyniku realizacji projektu zostaną wprowadzone nowe usługi / produkty oraz udoskonalone dotychczas oferowane. Celem projektu jest również budowa
społeczeństwa informacyjnego poprzez zastosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych (sprzęt laboratoryjny oparty na TIK, specjalistyczne
oprogramowanie), utworzenie nowego miejsca pracy w charakterze pracownika laboratorium jak również uwzględnienie ochrony środowiska w procesie
usługowym i produktowym. Wszystkie założenia zmierzają do osiągnięcia długofalowego celu głównego w rozwoju firmy tj. do zwiększenia jej konkurencyjności na
rynku krajowym.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ŻWIRKOP" BOŻENA KOŻUCHOWSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

242 740,50

197 350,00

138 145,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-02

2017-07-30

Konkursowy

08 Budownictwo

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup infrastruktury badawczej w celu prowadzenia prac B+R

Celem gł. projektu jest wprowadzenie usług badawczo- rozwojowych świadczonych na rzecz innych podmiotów. W ramach projektu będą prowadzone nowe
badania laboratoryjne tj. badania: ochrony przeciwpożarowej budynków, oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy; przyczepności pull-off ;odporności na
uderzenie; odporności na ścieranie BCA; odporność na powstawanie rys skurczowych; zawartości części organicznej w materiałach budowlanych; gęstości
wszystkich wyrobów; absorpcji kapilarnej i przepuszczalność wody; wytrzymałości na ściskanie i zginanie; przesiewu materiałów sypkich. Projektowane
rozwiązania są nowoczesne i gwarantują tworzenie całkowicie nowych i wysoko wyspecjalizowanych rozwiązań. Opisywany projekt bazuje na zintensyfikowaniu
podjętych działań w kierunku zapełnienia istniejących luk na rynku usług badawczych. Wyniki prac B+R znajdą bezpośrednie zastosowanie w następujących
dziedzinach gospodarki tj. : -Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanej w zakresie badania bezpieczeństwa pożarowego -Farby i lakiery -Techniczne Wyroby
Włókiennicze -Projektowanie i Wykonawstwo Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych -Materiały wykorzystane do ociepleń zewnętrznych -Sektor
Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych -Sektor Chemii - Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych : Cement i Wapń -Sektor Budownictwa i Konstrukcji
Budowlanych- Kruszyw i Kamienia Budowlanego. Zakres prac obejmuje m.in. zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu laboratoryjnego, zespołów komputerowych
oraz wykonanie prac budowlanych w celu budowy budynku w którym będą zlokalizowane stanowiska badawcze wymagające wg normy odpowiedniej kubatury.
Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

RPLU.01.03.00-06-0001/17

IGNIS REACTION TO FIRE PIOTR ANTONOWICZ,MAREK ŁUCIUK SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

741 049,48

602 479,25

421 735,44

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego o aparaturę do fotoniki

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez zakup nowej aparatury badawczo-rozwojowej do fotoniki w
firmie LBR Laboratorium Badań i Rozwoju sp. z o.o. umożliwiającej podejmowanych przez Wnioskodawcę usług B+R kierowane dla podmiotów rynkowych MSP
działających w różnych branżach. Wskaźniki PRODUKTU: (1). Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) = 57
000,00 zł. (2). Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)= 1szt. (3). Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) = 1 szt. (4). Liczba
przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R =1 szt. (5). Liczba wspartych laboratoriów badawczych = 1 szt. (6). Nakłady inwestycyjne
na zakup aparatury naukow-obadawczej= 190 000,00 zł. REZULTATU: (1). Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej = szt. 2
Mierzony ilością umów zawartych z podmiotami, którym udostępniono infrastrukturę badawczą, oraz stosownymi dowodami księgowymi, potwierdzającymi
realizację tych umów (2). Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej = szt. 2 Mierzony liczbą umów na realizację
projektów obejmujących prowadzenie działalności B+R we wspartej infrastrukturze badawczej oraz stosowne dowody księgowe, potwierdzające realizację
umowy.

RPLU.01.03.00-06-0001/18

LBR LABORATORIUM BADAŃ I ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

236 160,00

192 000,00

134 400,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego na potrzeby prowadzenia badań podłoża gruntowego na cele
budowlane w GEONEP GEOTECHNIKA Sp. j.

Głównym celem projektu jest zakup infrastruktury badawczo rozwojowej, niezbędnej do prowadzenia badań naukowych w mobilnym laboratorium polowym,
mającym na celu wykonywanie badań geotechnicznych wykorzystujących sondowanie CPTU do oceny parametrów geotechniecznych badanego podłoża. Celem
wykon. badań jest rozpoznanie podłoża gruntowego które pozwala na bezpośrednie wykorzystanie wyników badań w procesie projektowania pali
fundamentowych oraz fundamentów bezpośrednich. Dzięki projektowi zostanie wprowadzona nowa usługa prowadzenia badań podłoża gruntowego oraz usługi
badawcze w zakresie pracy gruntu oraz współpracy konstrukcji budynku z podłożem gruntowym. Dodatkowym celem będzie usprawnienie procesu pozyskiwania,
przetwarzania i udostępniania danych z prowadzonych badań. W ramach proj. zostaną zakupione nowe środki trwałe, służące utworzeniu infr. badawczo
rozwojowej na bazie, której planowane jest prowadzenie dalszej działalności B+R. Zadania: to zakup nowych środków trwałych: maszyny samobieżnej z
oprzyrządowaniem do wykonywania odwiertów badawczych 1 szt. kompletnego oprzyrządowania CPT-u do ciągłego sondowania statycznego do głębokości 35m
wraz z oprogramowaniem 1 szt., niwelatora elektrycznego 1 szt, sprzętu wiertniczego ręcznego 1 szt. Grupą docelowa projektu będą: biura architektoniczne,
deweloperzy, jednostki samorządowe oraz inni inwestorzy, biura obrotu nieruchomości, fundusze inwestycyjne. 1)Cel na poziomie produktu: zakup nowych
środków trwałych 4 szt. w celu stworzenia infr. badawczo-rozwojowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup W/W urządzeń. 2) rezultatu: - wzmocnienie i
rozszerzenie stałej współpracy z ośrodkiem bad.- rozwoj.- uczelnią wyższą - zostanie wprowadzona nowa usługa laboratoryjna: sondowanie statyczne CPTu utworzone zostanie 1 nowe stanowisko pracy w zespole naukowym.Zakup infr. badawczej pozwoli na podniesienie konkurencyjności firmy w skali kraju.

RPLU.01.03.00-06-0002/16

GEONEP GEOTECHNIKA NEPELSKI CHYMOSZ SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

427 714,71

347 735,54

243 414,88

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-04-30

Konkursowy

08 Budownictwo

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup aparatury pomiarowej, urządzeń laboratoryjnych oraz oprogramowania do tworzenia wirtualnego środowiska
pomiarowego w firmie LBR Laboratorium Badań i Rozwoju sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez zakup aparatury pomiarowej, urządzeń laboratoryjnych oraz
RPLU.01.03.00-06-0002/17
oprogramowania do tworzenia wirtualnego środowiska pomiarowego w firmie LBR Laboratorium Badań i Rozwoju sp. z o.o. umożliwiającej podejmowanych przez
Wnioskodawcę usług B+R kierowane dla podmiotów rynkowych MSP działających w różnych branżach. Wskaźniki PRODUKTU: (1). Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI1) = 1 szt. (2). Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)= 1szt. (3). Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) = 156 355,5 zł. (4). Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R =1 szt. (5). Nakłady inwestycyjne
na zakup aparatury naukowobadawczej= 521 185,00 zł. (6). Liczba wspartych laboratoriów badawczych = 1 szt. REZULTATU: (1). Liczba przedsiębiorstw
korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej = szt. 3 Mierzony ilością umów zawartych z podmiotami, którym udostępniono infrastrukturę badawczą, oraz
stosownymi dowodami księgowymi, potwierdzającymi realizację tych umów. (2). Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI24) EPC = szt.1
Mierzony liczbą nowych stanowisk pracy brutto (które nie istniały przed projektem) bezpośrednio prowadzących działalność badawczą i rozwojową (B+R) firmy
oraz dokumenty potwierdzające wywiązywanie się z obowiązków publicznoprawnych, związanych z zawarciem umowy o pracę. (3). Liczba projektów B+R
realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej = szt. 3 Mierzony liczbą umów na realizację projektów obejmujących prowadzenie
działalności B+R we wspartej infrastrukturze badawczej oraz stosowne dowody księgowe, potwierdzające realizację umowy.

LBR LABORATORIUM BADAŃ I ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

641 057,55

521 185,00

364 829,50

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-04-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

STWORZENIE ZAPLECZA BADAWCZO - ROZWOJOWEGO FIRMY P. P. H. OKSAN

Cel szczegółowy Działania 1.3 "Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach" zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości
RPLU.01.03.00-06-0003/16
nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w regionie zostanie określony dla realizacji naszego projektu zadaniem STWORZENIE ZAPLECZA BADAWCZOROZWOJOWEGO - zakup nowych środków trwałych: 1. Miernik zawartości argonu 2. Kolorymetr 3. Mikroskop 4. Kamera termowizyjna 5. Zestaw
pomiarowy(suwmiarka, mikrometr, waga) 6. Komputery typu laptop 7. Banderolownica do próbek 8. Maszyna wytrzymałościowa Wskaźniki: PRODUKT: 1. Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) = 1 szt. Miara podpisana umową o dofinansowanie. 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) = 1 szt.
Miara podpisana umowa o dofinansowanie. 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) = 106 000,00 zł. Różnica
kwoty założonego dofinansowania w formie dotacji w całości kosztów kwalifikowalnych projektu z uwzględnieniem kosztów niekwalifikowanych. 4. Liczba
przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) = 1 szt. Miara podpisana umowa o współpracy. 5. Liczba przedsiębiorstw ponoszących
nakłady inwestycyjne na działalność B+R. = 1 szt. Nasza firma ponosi w ramach projektu nakłady inwestycyjne na działalność B+R poprzez realizację stosownych
umów/zamówień. 6. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej =189600,00 zł. Miara: faktury zakupu i przelewy potwierdzające nakłady
poniesione przez naszą firmę na zakup aparatury naukowo-badawczej. REZULTAT: 1. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej =
szt. 3 Mierzony ilością umów zawartych z podmiotami, którym udostępniono infrastrukturę badawczą, oraz stosownymi dowodami księgowymi, potwierdzającymi
realizację tych umów. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI24) EPC = szt.1 Mierzony umową o prace.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE OKSAN ANDRZEJ TABAŁA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

238 838,57

194 177,70

135 924,39

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-12-01

2017-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w zakresie badań nieniszczących NDT

Celem głównym projektu jest dalszy wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym poprzez doposażenie infrastruktury badawczo-laboratoryjnej
umożliwiającej rozszerzenie zakresu prac B+R podejmowanych przez Wnioskodawcę w celu dywersyfikacja oferty o usługi B+R kierowane dla podmiotów
rynkowych MSP działających w branży lotniczej, energetycznej i motoryzacyjnej oraz pokrewnych, jak również z przeznaczeniem na własne potrzeby
komercjalizacyjne. Wskaźniki PRODUKTU: 1.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) = 1 szt. 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)=
1szt. 3.Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)= 363 500,00 zł. 4. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady
inwestycyjne na działalność B+R.=1 szt. 5. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej= 696 000,00 zł. 6. Liczba wspartych laboratoriów
badawczych szt.1 = wsparcie udzielone na wyposażenie naszego laboratorium. REZULTATU: 1.Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury
badawczej = szt. 3 Mierzony ilością umów zawartych z podmiotami, którym udostępniono infrastrukturę badawczą, oraz stosownymi dowodami księgowymi,
potwierdzającymi realizację tych umów. 2.Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI24) EPC = szt.1 3. Liczba projektów B+R realizowanych przy
wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej = szt. 1 liczba umów na realizację projektów obejmujących prowadzenie działalności B+R we wspartej
infrastrukturze badawczej. Zadania - Rozwój infrastruktury badawczej w zakresie badań nieniszczących NDT Zakres rzeczowy: Naszą ambicją jest stworzenie
profesjonalnego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności poprzez zakup: środków trwałych: 1.Defektoskop magnetyczny do badań MPI 2.Linia do
fluorescencyjnych FPI na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R, działającego na obszarze całego kraju dla przedsiębiorstw MŚP. Grupy
docelowe to lotnictwo, energetyka i motoryzacja.

RPLU.01.03.00-06-0003/17

ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

856 080,00

665 000,00

332 500,00

50,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-10

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

057 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach,
związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Laboratorium B+R MACACCINO

Celem Projektu jest utworzenie Laboratorium Badawczo - Rozwojowego (B+R) MACACCINO. Dzięki adaptacji pomieszczeń i nabyciu infrastruktury badawczej
(środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) Spółka prowadzić będzie badania z wykorzystaniem maca w następujących obszarach: 1. Oceny,
jakości produktów spożywczych, suplementów diety i produktów żywieniowych z zakresu tzw. żywności funkcjonalnej specjalnego przeznaczenia (nutraceutyków)
zawierających w swoim składzie naturalne produkty pochodzenia roślinnego o udowodnionym korzystnym wpływie na stan zdrowia. 2. Oceny aktywności
farmakologicznej wyżej wymienionych w zakresie aktywności przeciwnowotworowej i przeciwrobaczej. Usługi B+R będą świadczone dla podmiotów zewnętrznych,
w tym w szczególności: producentów zdrowej żywności, producentów leków i suplementów diety. W efekcie realizacji Projektu nastąpi rozpoczęcie współpracy z
Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Cel Projektu jest zgodny z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dz. 1.3: Infrastruktura badawczo-rozwojowa
w przedsiębiorstwach. CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: - NA POZIOMIE PRODUKTU: 1. Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie. 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje. 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw. 4. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi. 5. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na
działalność B+R. 6. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo - badawczej. 7. Liczba wspartych laboratoriów badawczych. - NA POZIOMIE REZULTATU: 1.
Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej. 2. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach. 3. Liczba projektów B+R
realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej.

RPLU.01.03.00-06-0003/18

MACACCINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

2 974 877,52

2 418 599,61

1 693 019,72

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-02

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Utworzenie profesjonalnego laboratorium mobilnego eye trackingu w Cumulus PR Sp. z o. o.

Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie laboratorium do badania ruchu gałek ocznych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych. Grupę docelową projektu Stanowic będą przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Dodatkowym celem projektu będzie usprawnienie procesu
pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych z prowadzonych badań w celu wzmocnienia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w
działaniu laboratorium, wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych w działalności badawczej firmy. Przedmiotem pr. jest zakup infrast. badawczorozwojowej do prowadzenia działalności laboratorium badawczo-rozwojowego.Zadaniami projektu to zakupy poszczególnych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych niezbędnych do stworzenia profesjonalnego laboratorium,w tym zakupy:Kamery Eye-Tracker z oprogramowaniem-Aparatu do ujęć
slow motion.,Konwerter do obiektywów.,Obiektywu 50 mm-1,Obiektyw70-200mm-1szt.,Mikrofonu typu Shotgun.,Rekordera audio z2 mikrofonami-.,Karty pamięci,Laptopa z Windows, MSOffice-1 zestaw,Zestawu 4programów antywirusowych.,Serwera plików 4*3,5cal., Komputerów stacjonarnych do badań-3szt., Monitora z
matrycą IPS.,Adobe Master Collection CS6.,Adobe Design Standard CS6.,Zestawu 4 dysków 3,5 cala do serwerów,, Zestawu3przedłużaczy 50 m na bębnie-,
Telewizora 55 cali, Statywu do TV z półką., Statywu do aparatu, Skrzyń transportowych, Oprogramowania do zarządzania CRM-. Celem na poziomie produktu jest:
zakup nowych Śródków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych w celu stworzenia infrastr.badawczo-rozwojowej.Zostanie to osiągnięte poprzez zakup
ww. środków i wartości. Celem na poziomie rezultatu jest powstanie nowej usługi badawczo-rozwojowej do prowadzenia badań eye trackingowych.W ramach
proj. zostaną zakupione nowe środki trwałe i wartości niematerialne,służące utworzeniu infr.badawczo rozwojowej na bazie, której planowane jest prowadzenie
dalszej działalności B+R.

RPLU.01.03.00-06-0004/16

CUMULUS PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

160 874,36

130 792,16

91 554,51

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-02

2017-04-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzmocnienie potencjału GIS-Expert Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia działalności badawczo - rozwojowej.

Celem ogólnym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy GIS-Expert Sp. z o.o. na rynku krajowym poprzez wzmocnienie jej potencjału w zakresie prowadzenia
działalności badawczo - rozwojowej ukierunkowanej na generowanie nowych, innowacyjnych usług B+R. Realizacja projektu będzie polegała na zakupie licencji
dedykowanego oprogramowania do świadczenia usług B+R oraz niezbędnej infrastruktury sprzętowej. W efekcie czego Wnioskodawca zaoferuje nową usługę
badawczo - rozwojową dotyczącą kompleksowych analiz przestrzennych dla rynku nieruchomości. Projekt rozpocznie się 01.01.2019 i będzie trwał do 30.09.2019.
W ramach zadania głównego projektu zdefiniowano 4 działania do przeprowadzenia: 1. działania dot. zakupu licencji dedykowanego oprogramowania. 2.
działania dot. zakupu stacji roboczych. 3. działania dot. zakupu laptopów. 4. działania dot. zakupu kompletu mebli. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca
będzie miał możliwość świadczenia nowej usługi B+R dotyczącej kompleksowych analiz przestrzennych dla rynku nieruchomości. Będą to analizy związane m.in. z
poszukiwaniem najlepszej lokalizacji dla inwestycji, wycenie wartości nieruchomości, zarządzaniem zasobem nieruchomości, określaniem zysku z inwestycji w
nieruchomość, określaniem korzyści płynących z lokalizacji i dokładnej charakterystyki otoczenia nieruchomości. Jak wykazano w dokumentacji aplikacyjnej
dotyczącej przedmiotowego projektu na rynku obserwuje się rosnące zainteresowanie usługami badawczo-rozwojowymi bazującymi na rozwiązaniach
informatycznych opartych o analizy Big Data, sztuczną inteligencję i mapy cyfrowe. W związku z powyższym projekt został zdefiniowany w taki sposób, aby wyjść
naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez rynek w tym zakresie. Do realizacji projektu zostanie wykorzystany personel badawczy Wnioskodawcy, który będzie w
ramach obowiązków służbowych zaangażowany do realizacji projektu w wymiarze czasowym jaki wskazano w części opisowej Biznes Planu.

RPLU.01.03.00-06-0004/18

GIS-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

480 315,00

390 500,00

273 350,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-12-01

2019-08-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Centrum Badawczo - Rozwojowe Struktur Kompozytowych

Celem Projektu WZL Nr S.A. Oddział w Dęblinie jest utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Struktur Kompozytowych. Dzięki nabyciu infrastruktury
badawczej (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) Spółka prowadzić będzie badania przemysłowe i prace rozwojowe, w efekcie których
wytworzone zostaną: 1/ Modele 3D nowoczesnych elementów kompozytowych stosowanych przy produkcji: komponentów i systemów dla nowych samolotów i
śmigłowców, elementów wielozadaniowych śmigłowców kolejnych generacji technologicznych, bezzałogowych statków powietrznych, urządzeń związanych z
lotnictwem cywilnym i wojskowym. 2/ Nowe projekty elementów kompozytowych stosowanych przy produkcji związanej z branżą lotniczą. 3/ Prototypy elementów
wykonanych w technologii kompozytowej, np. winglety, łopaty wirnika nośnego oraz śmigła ogonowego, owiewki i panele poszycia kadłuba, skrzydła, kadłub,
statecznik pionowy i poziomy, elementy systemów radarowych, elementy wyrzutni rakietowych, elementy kołowych środków transportu, itp. Prace B+R
prowadzone będą także w zakresie opracowywania technologii wytwarzania innowacyjnych struktur kompozytowych oraz optymalizacji procesu wytwórczego
struktur kompozytowych. Realizacja Projektu przełoży się na wdrożenie autorskich rozwiązań WZL 1 w przemyśle lotniczym - związanym z obronnością Państwa
oraz w lotnictwie cywilnym. Usługi B+R będą świadczone dla podmiotów zewnętrznych, w tym w szczególności: Podmiotów związanych z Polską Grupą
Zbrojeniową; a ponadto dla: Leonardo Helicoptres; Leonardo Aircraft; AVIO Hispano-Suiza; EADS Airbus Military); Lockheed Martin; ELBIT Systems; THALES;
Instytuty Naukowe i Uczelnie Wyższe. W efekcie realizacji Projektu nastąpi zacieśnienie współpracy z następującymi jednostkami naukowymi: Politechniką
Lubelską, Instytutem Lotnictwa; Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Cel Projektu jest zgodny z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dz. 1.3:
Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

RPLU.01.03.00-06-0005/17

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

2 929 860,00

2 382 000,00

1 191 000,00

50,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-04

2019-06-28

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

057 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach,
związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zwiększenie aktywności badawczej firmy Inexim-Bis poprzez zakup nowych urządzeń

CEL: Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez rozszerzenie zakresu prowadzonych prac B+R wykonywanych na rzecz innych
podmiotów, głównie podmiotów działających w branży osprzętu telekomunikacyjnego w sektorze telekomunikacji światłowodowej. Cel ten zostanie osiągnięty
poprzez realizację zadania: 1. Zakup infrastruktury do prowadzenia prac B+R, w tym: -Multimetr optyczny laboratoryjny 1 szt. -Interferometr DAISI V2 1 szt. Zestaw do badania współczynnika ekstynkcji polaryzacji 1 szt. -Komora klimatyczna 1 szt. -Maszyna wibracyjna z kontrolerem i oprogramowaniem 1 szt. Maszyna naprężeniowa -Procedury badan i pomiarów 1 komplet PRODUKT: Laboratorium wyposażone w infrastrukturę do wykonywania prac B+R na rzecz innych
podmiotów CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw Liczba
przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R Nakłady inwestycyjne
na zakup aparatury naukowo - badawczej Liczba wspartych laboratoriów badawczych NA POZIOMIE REZULTATU: Liczba przedsiębiorstw korzystających ze
wspartej infrastruktury badawczej Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej
infrastruktury badawczej Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej

RPLU.01.03.00-06-0006/17

INEXIM-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

930 351,09

756 383,00

529 468,10

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-03-03

2019-08-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Nowa oferta badawcza firmy PPH Oksan Andrzej Tabała

Cel szczegółowy Działania 1.3 "Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach" zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości
nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w regionie zostanie określony dla realizacji naszego projektu zadaniem ROZWÓJ ZAPLECZA BADAWCZOROZWOJOWEGO poprzez m.in. zakup nowych środków trwałych: chromatografu, urządzenia do pomiaru wartości Ug, komór klimatycznych, komory starzeniowej,
wagi analitycznej, pieca muflowego, komputerów, miksera laboratoryjnego, projektora pomiarowego, instalacji regałowej, urządzenia wielofunkcyjnego. Firma
zamierza rozwinąć nowe dziedziny nauki i techniki poprzez rozwinięcie badań naukowych i prac rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia z
wykorzystaniem infrastruktury laboratoryjno-badawczej. Nieustanne doskonalenie produktów oraz poszerzenie oferty o prace badawcze wspiera siłę
przedsiębiorstwa do konkurowania na rynku. Posiadając stosowne zaplecze badawcze umożliwimy klientom przeprowadzenie badań swoich produktów
wykorzystujących elementy dostarczane przez wnioskodawcę jak również badania innych wyrobów/usług wpływających na termoizolację budynków i jakość
wykonania okien i drzwi. PRODUKT: 1. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) = 255 900,00 zł. 2. Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) = 1 szt. Źródło umowa o dof. 3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) = 1 szt. Źródło umowa o dof. 4.
Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R. = 1 szt. Źródło umowa o dof. 5. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z
ośrodkami badawczymi (CI26) = 1 szt. Umowa o współpracy. 6. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej = 808 000,00 zł. Miara: faktury
zakupu i przelewy REZULTAT: 1.Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej = szt. 3. 2. Liczba nowych naukowców we wspieranych
jednostkach (CI24) EPC = szt.1 Mierzony umową o prace.

RPLU.01.03.00-06-0006/18

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE OKSAN ANDRZEJ TABAŁA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 049 190,00

853 000,00

597 100,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego

Cel projektu rozwój, informatyzacja centrum badawczo-rozwojowego oraz budowa specjalistycznego budynku CBR do końca 31 grudnia 2019r. Główny obszar
działania: efektywne projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych lub ze stopów cynku, wprowadzanie na rynek nowych technologii wykonania, narzędzi oraz
sprawdzanie ich właściwości materiałowych i wymiarowych. Zadania do zrealizowania w ramach projektu zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego. W oparciu o nowy sprzęt B+R zostanie poszerzony katalog usług wnioskodawcy m.in. badanie
pokryć malarskich, Usługa badania stopnia ochrony (IP); Usługa badania momentu obrotowego; Usługa pomiaru geometrii detalu na projektorze; Usługa
dobrania odpowiednich materiałów do danego produktu w celu otrzymania pożądanej odporności korozyjnej; Usługa badania materiałów na działanie
podwyższonej/obniżonej temperatury(-40 °C ÷ +150°C). Grupę odbiorców nowych i zmodyfikowanych usług stanowić będą: dotychczasowi kontrahenci
wnioskodawcy - 1500 firm; przedsiębiorstwa współdziałające w obrębie klastra, jednostki naukowe. Dzięki realizacji projektu wnioskodawca - firma Roztocze
otrzyma wsparcie, poniesie nakłady na infrastrukturę badawczo-rozwojową.

RPLU.01.03.00-06-0007/17

"ROZTOCZE" ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY RAK ROMAN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

9 993 422,19

4 800 000,00

2 399 999,99

50,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-14

2020-01-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

057 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach,
związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Print Coatings Polska

CEL: Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez rozszerzenie zakresu prowadzonych prac B+R wykonywanych na rzecz innych
RPLU.01.03.00-06-0008/17
podmiotów, głównie podmiotów działających w branży poligraficznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania: 1. Zakup infrastruktury do
prowadzenia prac B+R, w tym: -Chromatograf gazowy ze spektrofotometrem mas, detektorem FID oraz systemem HEAD SPACE, Laboratoryjny tunel z lampą UV LED,
Maszyna wytrzymałościowa, Połyskomierz, Mieszadło mechaniczne laboratoryjne, Urządzenie do pomiaru współczynnika tarcia, Mieszalnik laboratoryjny 10l,
Zbiornik produkcyjny z mieszadłem wysokoobrotowym i płaszczem grzewczym, System do ekstrakcji próżniowej SPE, Waga laboratoryjna, Mieszadło magnetyczne
z grzaniem i czujnikiem temperatury, System ekstrakcji/ mineralizacji mikrofalowej, Wirówka laboratoryjna, Inkubator laboratoryjny z naturalnym obiegiem,
Chłodziarka laboratoryjna, Komora badań cieplnych, Urządzenie do próbnych przedruków, Normy badawcze. PRODUKT: Laboratorium wyposażone w
infrastrukturę do wykonywania prac B+R na rzecz innych podmiotów CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA
POZIOMIE PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na
działalność B+R Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo - badawczej Liczba wspartych laboratoriów badawczych NA POZIOMIE REZULTATU: Liczba
przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej
Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej

PRINT COATINGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 433 996,73

1 165 851,00

816 095,70

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2020-01-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego w P.H.U. KAM_EL

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności PHU KAM_EL poprzez utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego, w którym badane będą układy napędowe i
sterownicze w systemach mechatronicznych pracujących w kartezjańskim układzie współrzędnych manipulatora 2d i 3d. Realizacja projektu polegała będzie na
zakupie następujących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: - uniwersalnego manipulatora z osprzętem i systemem wizyjnym oraz
oprogramowaniem wspierającym projektowanie stanowisk zrobotyzowanych, - frezarki CNC stanowiącej 5-cio osiowe centrum obróbkowe wraz z
oprogramowaniem do projektowania i prototypowania mechanicznych elementów układów mechatronicznych, - kamery termowizyjnej do wykonywania
pomiarów obciążeń mechanicznych i elektrycznych badanych układów napędowych - sprzętu komputerowego w postaci stacjonarnej i mobilnej stacji roboczej.
Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w laboratorium zaspokoją potrzeby dzisiaj obsługiwanych kontrahentów oraz umożliwią podpisanie nowych umów.
Utworzone laboratorium pozwoli na optymalizację i przetestowanie aplikacji przed jej instalacją w miejscu pracy oraz optymalne projektowanie i wykonawstwo
głowic manipulacyjnych robotów. Plan realizacji niniejszego projektu poprzedzony został analizą tendencji na rynku usług automatyzacji procesów
przemysłowych, analizą potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz produktów i usług dostępnych na rynku. Zdefiniowano elementy hamujące rozwój firmy oraz
zdefiniowano jej potrzeby - z określeniem wymagań dla kupowanego parku maszynowego oraz analizą dostępnych źródeł finansowania inwestycji. Laboratorium
zorganizowane zostanie w wynajmowanej w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 104 części hali, która aktualnie wykorzystywana jest przez firmę do montażu
zaprojektowanych prototypów maszyn. W hali zainstalowane jest przyłącze elektryczne, dostęp do sanitariatów i bieżącej wody oraz ogrzewanie z miejskiej sieci
cieplnej.

KAMIL ADAM MARCINIAK P.H.U. "KAM_EL"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 476 061,50

1 200 050,00

840 035,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2017-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Infrastruktura badawczo-rozwojowa firmy BMB Sp. z o.o.

Przedmiotowy wniosek pobudzi w naszej firmie aktywności innowacyjną bezpośrednio poprzez zakup infrastruktury wykorzystywanej do prac badawczoRPLU.01.03.00-06-0010/16
rozwojowych oraz współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Cel szczegółowy Działania 1.3 "Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach"
zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w regionie zostanie określony dla realizacji
naszego projektu wskaźnikami: PRODUKTU: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) = 1 szt. 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) =
1 szt. 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) = 409500zł. 4. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z
ośrodkami badawczymi (CI26) = 1 szt. 5. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R. = 1 szt. 6. Nakłady inwestycyjne na zakup
aparatury naukowo-badawczej = 650 000,00 zł. REZULTATU: 1. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej = szt. 3 Mierzony
ilością umów zawartych z podmiotami, którym udostępniono infrastrukturę badawczą, oraz stosownymi dowodami księgowymi, potwierdzającymi realizację tych
umów. 2. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI24) EPC = szt.1 Mierzony liczbą nowych stanowisk pracy brutto (które nie istniały przed
projektem) bezpośrednio prowadzących działalność badawczą i rozwojową (B+R) firmy. Zakres rzeczowy: Naszą ambicją jest stworzenie zaplecza badawczorozwojowego, w szczególności poprzez zakup: środków trwałych: * drukarka 3D * zestaw komputerowy aparatury i urządzeń laboratoryjnych: * komora solna, *
ramię pomiarowe z przystawką skanującą wartości niematerialnych i prawnych: * oprogramowanie do wizualizacji 3D na bazie których planowane jest
prowadzenie działalności B+R, działającego na obszarze całego kraju i obejmującego szeroki zakres usług badawczych dla branży motoryzacyjnej.

BMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

835 721,04

650 000,00

390 000,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-02-28

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

WebChili - Centrum Badawczo - Rozwojowe

W ramach projektu WebChili planuje uruchomienie CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO w zakresie inteligentnej analityki danych. Centrum zostanie
RPLU.01.03.00-06-0010/17
wyposażone w aparaturę badawczo-rozwojową w postaci infrastruktury serwerowej, stacji roboczych Zespołu badawczego, a także niezbędne do prowadzenia
prac B+R oprogramowanie. Dzięki zakupionym aktywom zostaną wytworzone narzędzia umożliwiające świadczenie usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych
podmiotów głównie w zakresie centralizacji i inteligentnych analiz niejednorodnych danych z różnych systemów informatycznych. Pogłębienie wiedzy i
kompetencji Webchili w zakresie sztucznej inteligencji i jej konkretnego zastosowania w branży IT pozwolą świadczyć usługi w sektorze zaawansowanych analiz
danych na najwyższym poziomie, a w przyszłości umożliwią rozwój innych obszarów działalności z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wytworzone w procesie
badawczym narzędzia analityczne umożliwią ponadto świadczenie konsultingowych usług eksperckich w zakresie audytów optymalności procesów biznesowych
realizowanych w przedsiębiorstwach, audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych, audytów systemów informatycznych pod kątem zachowań
użytkowników. Planowana komercjalizacja wyników badań pozwoli WebChili na wkroczenie w nowy dla przedsiębiorstwa segment specjalistycznych usług IT.
Dzięki utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego możliwe będzie świadczenie nowatorskich, unikalnych usług inteligentnej analizy, co przyczyni się do wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej. Klientami CBR będą: a/ uczelnie wyższe (np. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, AWF Poznań), b/ instytuty naukowe (np. ITB Warszawa, IGHiZ Jastrzębiec, ITS
Warszawa), c/ firmy sektora komercyjnego (np. Black Red White S.A., Simple S.A.; międzynarodowe koncerny, np. Veolia, Danone, Pepsico, FritoLay).

WEBCHILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

469 829,25

381 975,00

267 382,50

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-11

2018-09-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa infrastruktury badawczej Lubelskiego Centrum Diagnostycznego

Kluczowym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez rozszerzenie zakresu prowadzonych prac B+R
RPLU.01.03.00-06-0011/16
wykonywanych na rzecz innych podmiotów, głównie globalnych koncernów farmaceutycznych i biotechnologicznych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup
infrastruktury do prowadzenia prac badawczo - rozwojowych: własnych oraz dedykowanych. Zaplanowane badania obejmują proces tworzenia linii
komórkowych niezbędnych do leczenia różnego rodzaju nowotworów. Zakupione urządzenia sprawią, że będzie możliwe udostępnianie gotowych receptur
sprawdzonych na wymaganych przez koncerny farmaceutyczne urządzeniach. Lubelskie Centrum Diagnostyczne uzyska produkt na każdym etapie prowadzenia
badań: -optymalizacji tworzenia przeciwciał; -humanizacji przeciwciał; -tworzenia hybryd komórkowych; -udostępnienia linii komórkowych po I lub II lub III fazie
badań klinicznych; -naprawie każdego etapu badania klinicznego. Efektem końcowym będzie skuteczne, bez objawów niepożądanych i tanie lekarstwo na
nieuleczalną dotychczas chorobę. CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: - Inwestycje
prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6); - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje(CI2); - Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI1); - Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R; - Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury
naukowo - badawczej. NA POZIOMIE REZULTATU: - Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI24); - Liczba przedsiębiorstw korzystających ze
wspartej infrastruktury badawczej.

TOMASZ BLICHARSKI LUBELSKIE CENTRUM DIAGNOSTYCZNE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

3 897 774,83

3 375 356,58

2 362 749,61

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-12-22

2017-09-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Stworzenie pracowni badawczo-rozwojowej monitoringu środowiska i analiz laboratoryjnych

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa ComerLab Dorota Nowak poprzez rozbudowę istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego
RPLU.01.03.00-06-0011/17
firmy. Realizacja projektu polegała będzie na rozbudowie domu mieszkalnego o część usługową (pracownię badawczo-rozwojową), w której zorganizowana
zostanie pracownia badawczo-rozwojowa monitoringu środowiska i analiz laboratoryjnych, oraz na zakupie następującego wyposażenia pracowni: spektrometru
fluorescencji rentgenowskiej XRF, spektrometru FTIR oraz elementów systemu pobierania, archiwizacji i przetwarzania danych z monitoringu powietrza
(komputer stacjonarny z monitorem, czujnik do pomiaru PM2,5 i PM10, oprogramowanie do tworzenia map i modelowania powierzchni terenu, oprogramowanie
biurowe). Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w pracowni zaspokoją potrzeby dzisiaj obsługiwanych kontrahentów oraz umożliwią podpisanie nowych
umów. Utworzona pracownia pozwoli na świadczenie usług badawczych i realizację projektów B+R z zakresu zarządzania poziomem zanieczyszczeń, monitoringu
środowiska oraz analiz laboratoryjnych wspierających kontrolę produkcji i jakość produktów. Plan realizacji niniejszego projektu poprzedzony został analizą
tendencji na rynku usług monitoringu środowiska i analiz laboratoryjnych dla potrzeb inżynierii materiałowej, analizą potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa
oraz usług dostępnych na rynku. Zdefiniowano elementy hamujące rozwój firmy oraz zdefiniowano jej potrzeby - z określeniem wymagań dla planowanej
inwestycji budowlanej oraz kupowanego wyposażenia oraz analizą dostępnych źródeł finansowania inwestycji.

COMERLAB DOROTA NOWAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

622 283,27

505 921,36

354 144,95

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-03-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój Laboratorium Badawczego Grupy Azoty PUŁAWY

Celem Projektu Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. jest świadczenie dedykowanych, nowatorskich usług badawczo - rozwojowych dla podmiotów
RPLU.01.03.00-06-0011/18
zewnętrznych, w tym związanych z Grupą Azoty, w dwóch strategicznych obszarach zainteresowania przedsiębiorstwa (biotechnologia, nawozy). Dzięki nabyciu
infrastruktury badawczej (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) Spółka prowadzić będzie badania przemysłowe i prace rozwojowe w
następującym zakresie: 1/ Opracowywanie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników; 2/ Opracowywanie technologii bio-chemicznego
zagospodarowania przemysłowych strumieni odpadowych/produktów ubocznych (przemysł chemiczny i rolno-spożywczy); 3/ Opracowywanie biokomponentów
stymulujących wzrost i plonowanie roślin, a także zwiększających ich odporność na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe; 4/ Badania zależności w układzie
nawóz-roślina-mikroorganizmy ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych interakcji na jakość i wielkość plonu. Realizacja Projektu umożliwi Spółce wdrożenie
Strategii rozwoju w zakresie prowadzenia prac B+R na lata 2019-2025, która zakłada prowadzenie prac badawczych we własnym zakresie, korzystając ze
wsparcia merytorycznego jednostek naukowych, tam gdzie wykorzystanie potencjału naukowego zewnętrznych specjalistów będzie konieczne oraz rozwiązywania
problemów technologicznych i badawczych, które pojawią się u innych podmiotów. Projekt wpisuje się zarówno w cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju kraju
jak i Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego, m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze B+R. Przedmiotowy Projekt w sposób
praktyczny realizuje również koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Cel Projektu jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.3: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach. Obszar prac B+R wpisuje się w kluczową inteligentną
specjalizację Województwa Lubelskiego: BIOGOSPODARKA.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

9 258 948,00

6 022 080,00

2 999 598,04

49,81 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-09-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

057 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach,
związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

NOWA INFRASTRUKTURA BADAWCZO - ROZWOJOWA W LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH "LAB TEST" Sp. z o.o.

Przedmiotowy wniosek pobudzi w naszej firmie aktywności innowacyjną bezpośrednio poprzez zakup infrastruktury wykorzystywanej do prac badawczorozwojowych oraz współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Cel szczegółowy Działania 1.3 "Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach"
zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w regionie zostanie określony wskaźnikami :
PRODUKTU: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) = 1 szt. 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) = 1 szt. 3. Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) = 334 960 zł. 4. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) =
1 szt. 5. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R = 1 szt. 6. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej =
582 087,23 zł. REZULTATU 1. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej = 5 szt. Z.1. Inżynieria materiałowa : 1. Optyczny
Spektrometr Emisyjny do analiz składu chemicznego stopów na bazie Fe i Al. 2. Przecinarka taśmowa do wymagających stopów metalów oraz aluminium z
możliwością zmian prędkości taśmy z poziomu pulpitu sterowniczego. 3. Twardościomierz do badań twardości metodą Rockwella o wysokiej dokładności
pomiarów z podziałką 0,1 HRC 4. Automatyczna Szlifierko-polerka metalograficzna 5. Metalograficzna praska do inkludowania próbek laboratoryjnych. Z.2.
Paliwa stałe : 6. Kalorymetr do analiz materiałów organicznych i nieorganicznych takich jak paliwa stałe, odpady i biomasa pod kątem kaloryczności o krótkim
czasie analizy. 7. Laboratoryjny młynek turbinowy do przygotowywania próbek paliw stałych 8. Laboratoryjna kruszarka 4-walcowa 9. Suszarka laboratoryjna do
prac badawczych paliw stałych wymagających podwyższonej temperatury. Z.3. Prace budowlane - niezbędne do umiejscowienia nowych środków trwałych.

RPLU.01.03.00-06-0012/16

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH "LAB TEST" SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

777 360,00

632 000,00

442 400,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-10-03

2017-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Centrum Badawczo - Rozwojowe ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o.

CEL: Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez poprzez prowadzanie prac B+R . W Centrum Badawczo - Rozwojowym będą prowadzone
prace B+R i świadczone usługi B+R m.in.: wykonywanie testów wytrzymałościowych i zmęczeniowych części, badanie współpracy części, dobieranie odpowiednich
parametrów silnika elektrycznego dla nowych napędów, badanie rozkładu temperatur na newralgicznych częściach napędów. Cele te zostaną zrealizowane
poprzez realizację zadania polegającego na zakupie środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie
których planowane jest prowadzenie działalności B+R . PRODUKT: Centrum Badawczo - Rozwojowe wyposażone w infrastrukturę do wykonywania prac B+R na
rzecz innych podmiotów. CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: 1. Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie. 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje. 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw. 4. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi. 5. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na
działalność B+R. 6. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo - badawczej. 7. Liczba wspartych laboratoriów badawczych. NA POZIOMIE REZULTATU: 1.
Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej. 2. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach. 3. Liczba projektów B+R
realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej. 4. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej.

RPLU.01.03.00-06-0012/18

ABM GREIFFENBERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

4 919 468,99

3 999 568,28

1 999 784,13

50,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

057 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach,
związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój infrastruktury B+R Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego

CELEM PROJEKTU zwiększenie prorynkowej aktywności OPGK poprzez wsparcie Działu Rozwoju Technologii w postaci zakupu infrastruktury B+R i przeprowadzenie RPLU.01.03.00-06-0013/16
prac remontowo-budowlanych, co umożliwi świadczenie usług B+R podmiotom zewnętrznym i rozpoczęcie konkurowania na poziomie międzynarodowym.
POTRZEBA REALIZACJI Wnioskodawca na podstawie prowadzonych przez siebie obserwacji trendów rynkowych oraz analizy potrzeb popytowych zaobserwował
potrzebę dostarczenia usług B+R w zakresie: 1. Badania usług świadczonych przez klientów, w zakresie doboru najkorzystniejszych rozwiązań technologicznych,
optymalizacji zasobów sprzętowo-kadrowych z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych i technik geoinformatycznych. 2.Wykonania badań i ekspertyz w zakresie
doboru odpowiednich metod pomiaru sytuacyjno-wysokościowego dla obiektów dwuwymiarowych i trójwymiarowych (2D/3D) 3.Wykonania badań i ekspertyz w
zakresie wykorzystania technik geoinformatycznych w tym teledetekcji i fotogrametrii. OPIS PRODUKTÓW Głównymi produktami wyniki badań opracowane w
formie ekspertyzy i zbioru danych z zakresu skanningu laserowego, pomiarów geodezyjnych,geoinformatycznych,teledetektycznych i fotogrametrycznych
dostarczone na zasadach komercyjnych podmiotom zewnętrznym. ODBIORCAMI produktów wytworzonych w wyniku prac B+R będą inne przedsiębiorstwa,
uczelnie i organy administracji publicznej. ZADANIA zakup niezbędnej infrastruktury B+R do świadczenia usług (doposażenie istniejącego działu Nowych
Technologii) oraz remont pomieszczeń. SPODZIEWANE REZULTATY Przyjęte przez Wnioskodawcę założenie przewiduje sensu stricto wzrost przychodów
pochodzących z działalności B+R (10,5% ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży)oraz zintensyfikowanie współpracy z jednostkami naukowymi, jak również
poszerzenie zatrudnienia w dziale B+R

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 290 659,55

1 049 316,69

629 590,01

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-02

2018-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.01.03.00-06-0009/16

Uruchomienie prorynkowej działalności badawczej firmy SITANIEC TECHNOLOGY Tomasz Szewczyk

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w regionie. Z
RPLU.01.03.00-06-0013/17
uwagi na niski udział usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych podmiotów w przedsiębiorstwach wręcz niezbędna jest realizacja nieniejszego projektu by
ten udział zwiększyć. Zwiększenia prorynkowej aktywności badawczej wnioskodawcy w dłuższej perspektywie czasowej spowoduje podniesienie konkurencyjności
i wejście na nowe rynki gdzie do tej pory firma nie mogła istnieć z powodu braku zaplecza badawczego. Projekt w całości wpisuje się w zdefiniowane cele
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020. Wnioskodawca zdefiniuje efekty realizacji projektu na podstawie wskaźników rezultatu
i produktu. Inwestycja będzie realizowana przez okres trzech pełnych lat i będzie polegała na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
stanowiących kompletną infrastrukturę badawczo-rozwojową firmy.

SITANIEC TECHNOLOGY TOMASZ SZEWCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 281 264,39

1 041 678,36

729 174,82

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Utworzenie i wyposażenie jednostki badawczo-rozwojowej przy ANWOD Zakład Produkcji Armatury Wodociągowej

Głównym celem projektu jest zwiększenie prorynkowej aktywności badawczej ANWOD przez zwiększenie nakładów w formie dotacji, na stworzenie i wyposażenie RPLU.01.03.00-06-0014/16
jednostki B+R na potrzeby zewnętrznych podmiotów i swoje, służącej do transferu wiedzy biznes dla biznesu i wprowadzeniu kompleksowej usługi
zaawansowanego prototypowania innowacji produktowej lub procesowej, która umożliwi komercjalizację wyników badań. Cel główny będzie realizowany
poprzez cele na poziomie produktu: 1. Pozyskanie dotacji na utworzenie i wyposażenie nowej jednostki B+R przy ANWOD, 2. Uzupełnienie kompetencji cyfrowych
zespołu badawczego w celu profesjonalnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, doradztwem informatycznym objętych zostanie 4
pracowników. 3. Zacieśnienie współpracy ANWOD z uczelniami woj. lubelskiego. Cele szczegółowe na poziomie rezultatu bezpośredniego są realizowane poprzez.
1. Umocnienie i rozwój kadry specjalistycznej w kierunku możliwości prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, projektowych, prototypowych na
potrzeby zewnętrznych podmiotów i własne, a tym samym utrzymania 3 etatów pracy i stworzenie 1 nowego. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie
jednostki B+R w specjalistyczną maszynę do obróbki CNC do tworzenia prototypów, zdalnie połączoną poprzez sieć IT wyposażoną w serwer ze stanowiskiem
projektowym oraz sondę pomiarową do pomiarów produktów. Stanowisko projektowe będzie wyposażone w stację roboczą w postaci zestawu komputerowego
wraz z oprogramowaniem projektowym CAD i CAM. W wyniku utworzenia jednostki B+R zostanie wprowadzona nowa kompleksowa usługa zaprojektowania,
wykonania badania oraz stworzenia dokumentacji innowacyjnych produktów. Wdrożenie nowej usługi wymaga wprowadzenia systemu TIK, do komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej. Grupy docelowe, które obejmie usługa to MŚP oraz środowisko naukowe uczelni woj. lubelskiego. Skierowanie usługi do tych jednostek
jest poparte rozumieniem ich potrzeb oraz wieloletnią współpracą.

ANWOD ZAKŁAD PRODUKCJI ARMATURY WODOCIĄGOWEJ MGR INŻ. WALDEMAR
ANASIEWICZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

851 738,10

692 470,00

484 729,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-02

2017-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Laboratorium badawczo-rozwojowe elementem zwiększenia potencjału naukowo-biznesowego firmy XDISC S.A.

Celem projektu jest utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego. Laboratorium to ma służyć nie tylko potrzebom wewnętrznym Spółki, ale również świadczyć RPLU.01.03.00-06-0014/17
usługi badawcze podmiotom zewnętrznym. Zadania, jakie muszą być w tym celu podjęte, to zakup nieruchomości na potrzeby laboratorium, zakup materiałów i
robót budowlanych mających na celu dostosowanie zakupionej nieruchomości do potrzeb laboratorium oraz zakup używanego środka trwałego stanowiącego
wyposażenie laboratorium. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację wskaźników produktu - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorców (dotacje), liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, liczba przedsiębiorstw ponoszących
nakłady inwestycyjne na działalność B+R, liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi, nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowobadawczej, wskaźniki rezultatu - liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach, liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury
badawczej. Grupę docelową stanowią firmy branży fotowoltaicznej: producenci elementów instalacji fotowoltaicznych oraz producenci materiałów
wykorzystywanych w branży fotowoltaicznej.

XDISC SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

4 100 048,56

3 333 372,81

2 000 023,68

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2020-10-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój laboratorium badawczo-rozwojowego w GEONEP GEOTECHNIKA Sp. j. poprzez wprowadzenie do badań podłoża
gruntowego presjometru Menarda

Głównym celem proj. jest rozbudowa infrastruktury badawczo rozwojowej, mobilnego laboratorium polowego w nowym obszarze geonauk multidyscyplinarnych, RPLU.01.03.00-06-0015/18
poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących do wykonywania badań podłoża gruntowego presjometrem
Menarda. Celem wykonywanych badań jest rozpoznanie podłoża gruntowego oraz określenie parametrów gruntu niezbędnych do zaprojektowania i
zabezpieczenia wykopu. Dzięki realizacji projektu zostanie stworzona nowa usługa prowadzenia badań podłoża gruntowego presjometrem Menarda. Dodatkowym
celem projektu będzie usprawnienie pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych z prowadzonych badań. W ramach projektu zostaną zakupione nowe
środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne, służące rozbudowie infrastruktury badawczo-rozwojowej na bazie, której planowane jest rozszerzenie
działalności B+R. Zadania w projekcie to: Zakup wyposażenia Laboratirium: Zestawu do badań presjometrem Menarda-1 zestaw, Wiertnica geotechniczna na
gąsienicach-1 zestaw; Zestaw komputerowy z systemem Windows do badań-2 zestawy, Oprogramowanie MS Office dla Firm 2016 i GstarCAD Standard -po 2 szt.
Grupa docelowa proj.:biura architektoniczne, deweloperzy, jednostki samorządowe i in. inwestorzy, biura obrotu nieruchomości, fundusze inwestycyjne. 1)Cel na
poziomie produktu: zakup nowych środków trwałych 4 zestawy oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu rozbudowy infr. badawczo-rozwojowej. Cel
zostanie osiągnięty poprzez zakup ww. elementów. 2)Cel na poziomie rezultatu: - wzmocnienie i rozszerzenie stałej współpracy z ośrodkiem bad.-rozwoj.- uczelnią
wyższą; rozszerzenie współpracy z przedsiębiorstwami;- zostanie wprowadzona nowa usługa laboratoryjna:badania podłoża gruntowego presjometrem Menarda;utworzone zostanie 1 nowe stanowisko pracy w zespole naukowym.Zakup infr. badawczej pozwoli na podniesienie konkurencyjności firmy w skali kraju.

GEONEP GEOTECHNIKA NEPELSKI CHYMOSZ SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

454 426,14

369 452,15

258 616,50

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2019-04-30

Konkursowy

08 Budownictwo

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w firmie Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak

Celem projektu zwiększenie konkurencyjności firmy wnioskodawcy na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza badawczo- RPLU.01.03.00-06-0016/16
rozwojowego umożliwiającego realizację szczegółowej analizy składu produktów, na podstawie której planowane jest prowadzenie działalności badawczorozwojowej w firmie Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak. Przedmiotem projektu jest zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem
refraktometrycznym i ultra szybkim spektometrem mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol. Urządzenie jest nowoczesnym narzędziem dedykowanym do
zdefiniowanych, celowanych analiz związków chemicznych występujących w trudnych matrycach takich jak żywność (owoce, warzywa, grzyby, miody, mleko, wody
pitne), pasze, gleba i in. Aparatura umożliwia powtarzalne, selektywne oznaczanie wybranych grup związków, takich jak pestycydy, antybiotyki, leki, narkotyki,
witaminy, mikotoksyny na śladowych, mikro-, nano-, czy nawet piko-śladowych poziomach stężeń. Cele szczegółowe projektu to: - dywersyfikacja prowadzonej
działalności poprzez zwiększenie zakresu działalności badawczo-rozwojowej oraz zaoferowanie usług badawczych na rynku; - opracowanie i wdrożenie nowych
produktów. Najważniejsze wskaźniki realizacji projektu to: - wskaźnik produktu: liczba zakupionych urządzeń - aparatura badawcza (1 szt.) - urządzenie:
wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem refraktometrycznym i ultra szybkim spektometrem mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol; - wskaźnik
produktu: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację (1 szt.) - jedynym wnioskodawcą i podmiotem realizującym projekt jest firma Pszczelarz Kozacki; wskaźnik produktu: nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej; - wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc pracy (1 szt.) - zostanie
zatrudniony nowy pracownik laboratorium; - wskaźnik rezultatu: liczba przedsiębiorstw korzystających z infrastruktury badawczej.

PSZCZELARZ KOZACKI - PASIEKA TADEUSZ KOZAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 414 222,54

1 149 774,42

758 736,14

65,99 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2016-12-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Utworzenie medycznego laboratorium badawczo-rozwojowego w firmie Rentgen Stomatologiczny Marcin Pasierbiński

W ramach projektu utworzone będzie w przedsiębiorstwie medyczne laboratorium badawcze poprzez zakup środków trwałych oraz zatrudnienie nowego
naukowca. Planuje się prowadzenie badań własnych w celach komercyjnych i rozwojowych oraz badań odpłatnych na zlecenie od przedsiębiorców i
pracowników naukowych z uczelni. Lekarze prowadzący działalność gospodarczą są prawnie przedsiębiorcami i podlegają prawom rynku. Najliczniejszą tego
rodzaju grupą są stomatolodzy. Zdobycie stopnia naukowego zwiększa konkurencyjność, otwiera nowe możliwości prowadzenia działalności medycznej, zwiększa
dochody. Utrzymanie pracy na uczelni wymaga stałych publikacji a w przypadku wyższych stopni naukowych badań w formie grantów. Ich wyniki mogą być
komercjalizowanie i opatentowane na czym zyskuje zarówno naukowiec jak i uczelnia. Większość badań w medycynie opiera się na zdjęciach rentgenowskich. Są
najczęściej zlecane i w zasadzie nie ma prac badawczych, które z nich nie korzystają. Z tego powodu, celując w najliczniejszą grupę docelową odbiorców usług
oraz najczęściej zlecane badania, planuje się atrakcyjną ofertę usług badawczych przede wszystkim dla lekarzy stomatologów. W ich zakres wchodzić będą
badania rtg żywych ludzi oraz próbek tkanek w formie radiografii cyfrowej oraz trójwymiarowej tomografii. Dzięki temu laboratorium obsłuży projekty in vivo
oraz prace teoretyczne. Dla próbek zakłada się ich opracowywanie na aparacie w technologii waterjet. Cięcie wodą jako jedyne nie pozostawia śladów uszkodzeń
termicznych co ma ogromną wartość przy ich dalszym ocenianiu w mikroskopii elektronowej. Dodatkowo woda może rzeźbić kształty w materiale. Dzięki
tomografii 3D można utworzyć obraz z ciała pacjenta a w technologii CAD/CAM odtworzyć go na drukarce 3D lub wyrzeźbić wodą w biomateriale. Możliwości
prowadzenia badań są tu niezwykle szerokie. Uczelnia nie dysponuje takim sprzętem. Oferta obejmie badania diagnostyki obrazowej ludzi, przygotowanie próbek
i opracowanie uzyskanych wyników badań.

RPLU.01.03.00-06-0016/17

RENTGEN STOMATOLOGICZNY MARCIN PASIERBIŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 237 917,85

1 237 917,85

866 542,48

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-12-28

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Centrum Badawczo-Rozwojowe FiM Consulting Sp. z o.o.

Celem projektu jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej FiM Consulting Sp. z o.o. poprzez powołanie w Lublinie nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego.
W ramach Centrum B+R Spółka będzie świadczyła usługi badawczo-rozwojowe na rzecz innych podmiotów (głównie przedsiębiorstw produkcyjnych) oraz będzie
prowadzić prace nad nowymi produktami i usługami podnoszących konkurencyjność Spółki i regionu. Projekt będzie realizowany poprzez inwestycje w środki
trwałe i WNiP oraz nabycie odpowiedniej wiedzy technicznej. Wydatki kwalifikowane projektu będę współfinansowane przez Unię Europejską w ramach EFRR.
Uzasadnieniem dla realizacji interwencji jest potrzeba zwiększenia prorynkowej aktywności badawczej przedsiębiorstw. W ramach realizacji projektu powstanie
system informatyczny do badania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw i ich procesów. System ten będzie stanowił narzędzie badawcze do prowadzenia
prac badawczych nad zoptymalizowaniem zarządzania informacją w ramach inteligentnych sieci w przedsiębiorstwach. Będzie to narzędzie informatyczne
działające w chmurze, które pozwoli planować i monitorować całe przedsiębiorstwo i procesy w nim zachodzące, w celu prowadzenia badań nad optymalizacją.
W efekcie realizacji projektu powstanie nowe miejsce pracy na stanowisku badawczym, zostanie nawiązana współpraca z jednostką naukową i 3 MSP w obszarze
działalności Centrum oraz wzrosną nakłady na działalność B+R. Czas realizacji projektu to 36 m-cy.

RPLU.01.03.00-06-0016/18

"FIM CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

3 534 601,80

2 868 960,00

2 008 272,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-12-05

2021-12-04

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Dywersyfikacja działalności firmy Droper poprzez rozpoczęcie świadczenia usług B+R w branży aromatów piekarniczych i
cukierniczych

Kluczowym celem projektu jest dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Droper poprzez rozpoczęcie prac B+R nad aromatami piekarniczymi i cukierniczymi
oraz świadczenie usług z zakresu B+R na rzecz innych podmiotów prowadzących działalność z zakresu indykatywnej listy kodów PKD:. Planowane prace badawczo
rozwojowe opierają się na chęci opracowania aromatów spożywczych naturalnych oraz syntetycznych, których skład chemiczny oraz właściwości fizyczne będą
odpowiadały klientom z branży cukierniczej i piekarniczej. Potrzeby związane z realizacją projektu: Zakup sprzętu potrzebnego do opracowania parametrów
aromatów spożywczych dedykowanych dla branży piekarniczej i cukierniczej. Brak sprzętu ogranicza prace badawczo rozwojowe nad nowymi produktami.
Własny sprzęt zakupiony dzięki projektowi pozwoli opracować parametry produktów, które będą sprzedawane do produkcji wyrobów cukierniczych i
piekarniczych. Wyniki badań przeprowadzonych na zakupionym sprzęcie pozwolą zweryfikować i opracować przez dział badawczo-rozwojowy koncepcje składów
chemicznych aromatów spożywczych płynnych . Każdy aromat opracowany dzięki zakupionemu wyposażeniu będzie wprowadzany na rynek. CEL PROJEKTU
ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje(CI2) - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) - Liczba
przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R - Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo - badawczej; liczba przedsiębiorstw
współpracujących z ośrodkami badawczymi. NA POZIOMIE REZULTATU: - Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI24) - Liczba przedsiębiorstw
korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej

RPLU.01.03.00-06-0017/16

WALIGÓRSKA GABRIELA FIRMA DROPER

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

660 067,20

536 640,00

375 648,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-12-01

2017-05-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE PROTOTYPOWANIA I TWORZENIA NOWYCH TECHNOLOGII REGENERACJI SILNIKÓW
SPALINOWYCH

CEL: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez rozpoczęcie świadczenia prac B+R wykonywanych na rzecz innych
podmiotów, głównie podmiotów z branży motorsportowej poprzez budowę Centrum Badawczo - Rozwojowego i zakup niezbędnej infrastruktury B+R. Centrum
Badawczo-Rozwojowe umożliwi wykonanie badań za rzecz podmiotów zewnętrznych, projektowanie, analizę, wykonanie prototypowych podzespołów do silników
motorsportowych, opracowanie nowych technologii regeneracji podzespołów silnikowych. Cele te zostaną zrealizowane poprzez realizację zadania polegającego
na zakupie prac budowlanych oraz zakupie środków trwałych. PRODUKT:Centrum Badawczo - Rozwojowe wyposażone w infrastrukturę do wykonywania prac B+R
na rzecz innych podmiotów. CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: 1. Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie. 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje. 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw. 4. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi. 5. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na
działalność B+R. 6. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo - badawczej. NA POZIOMIE REZULTATU: 1. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze
wspartej infrastruktury badawczej. 2. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach. 3. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu
wspartej infrastruktury badawczej.

RPLU.01.03.00-06-0018/18

AUTO-SZLIF S.C. JERZY I TOMASZ DZIAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

6 877 479,09

4 296 430,98

2 999 768,10

69,82 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Laboratorium Badawczo-Rozwojowe STELLA PACK.

CEL: Wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym poprzez prowadzanie prac B+R wykonywanych na rzecz innych podmiotów. W Laboratorium Badawczo RPLU.01.03.00-06-0019/17
Rozwojowym będą prowadzone prace B+R i świadczone usługi B+R m.in. w zakresie szczegółowych właściwości fizyko - chemicznych surowców wykorzystywanych
do produkcji folii, jak również jej parametrów wytrzymałościowych i składu. Ponadto w zakresie badania składu, modyfikacji, kontroli jakościowej dostaw
innych surowców, półproduktów tj.: papier do pieczenia, folia do pakowania żywności, ścierki, włókniny i inne. Cele te zostaną zrealizowane poprzez realizację
zadania polegającego na zakupie prac budowlanych oraz zakupie środków trwałych. PRODUKT: Laboratorium Badawczo - Rozwojowe wyposażone w
infrastrukturę do wykonywania prac B+R na rzecz innych podmiotów. CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA
POZIOMIE PRODUKTU: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie. 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje. 3. Inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw. 4. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi. 5. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady
inwestycyjne na działalność B+R. 6. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo - badawczej. NA POZIOMIE REZULTATU: 1. Liczba przedsiębiorstw
korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej. 2. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach. 3. Liczba projektów B+R realizowanych przy
wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej.

STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

2 453 328,78

1 994 576,24

997 288,12

50,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-02

2018-08-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

057 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach,
związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

ROZWÓJ OFERTY USŁUG B+R DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, BIOPALIW ORAZ BIOKOMPONENTÓW POPRZEZ INWESTYCJĘ
W INFRASTRUKTURĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

Przedmiotem proj. jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy IREAST Sp. z o.o.,celem rozszerzenia oferty usług B+R.Do tej pory Wnioskodawca
prowadził działalność B+R na rzecz podmiotów trzecich oraz świadczył usługi rzeczoznawczo-kontrolne.W wyniku realizacji projektu wybudowane zostanie
laboratorium, które zostanie wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą.Projekt dotyczy wsparcia infrastruktury badawczej w ramach kluczowej dla regionu
inteligentnej specjalizacji-biogospodarka.Zakupiona w ramach niniejszego projektu infrastruktura badawczo-rozwojowa pozwoli na:1)ulepszenie obecnej oferty
Wnioskodawcy w zakresie badania zawartości siarki (obniżenie poziomu detekcji), badania właściwości fizyko-chemicznych produktów naftowych nową metodą
SIM-DIST oraz określania kodów CN (bez konieczności podzlecania badań) 2)zaoferowanie nowych usług w zakresie-zagospodarowania produktów ubocznych
celem wykreowania możliwości ich wykorzystania,-opracowywania technologii wykorzystania oleju po wytłoczeniu nasion m.in. gorczycy do produkcji FAME,opracowania technologii produkcji innowacyjnych wyrobów o cechach żywności funkcjonalnej,-opracowywania nowych produktów, -określania możliwości
wykorzystania estrów metylowych kwasów tłuszczowych w celach grzewczych lub w charakterze biokomponentu,-wdrożenia usług w nowej dziedzinie badań:
badania wód, ścieków, osadów ściekowych, gleb, odpadów.Powyższe pozwoli wejść Wnioskodawcy w nowe dziedziny nauki i techniki takie jak biotechnologia
przemysłowa, żywienie, dietetyka oraz inżynieria naftowa (paliwa, ropa naftowa), energetyka i paliwa, a także technologie produkcji paliwa z biomasy,
biorolnictwo.Kluczowe wsk. rez.to: L.przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej-80szt. oraz L.nowych naukowców we wspieranych
jednostkach:2EPC, L.proj. B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury bad.-399szt., L.naukowców pracujących w ulepsz. obiektach
infrastruktury bad.-7EPC.

IREAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

6 424 967,91

4 359 400,00

2 999 703,12

68,81 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Gynevo Clinic - Centrum Innowacji Medycznych

Kluczowym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez rozpoczęcie świadczenia prac B+R na rzecz innych RPLU.01.03.00-06-0021/16
podmiotów, głównie globalnych koncernów farmaceutycznych poprzez budowę Centrum Innowacji Medycznych. W Centrum będą prowadzone prace B+R i
świadczone usługi w dziedzinie medycyny, głównie z zakresu ginekologii w obszarach: 1. Badania kliniczne nad nowymi formami leczenia operacyjnego i
farmakoterapii stosownej przy zabiegach wykonywanych w ginekologii. 2. Badania kliniczne nad nowymi lekami stosowanymi w farmakoterapii w okresie
rekonwalescencji pooperacyjnej po zabiegach ginekologicznych. 3. Badania kliniczne nad nowymi lekami stosowanymi w lecznictwie ambulatoryjnym w
ginekologii i onkologii. 4. Badania kliniczne nad nowymi formami, środkami, algorytmami postępowania w terapii przeciwnowotworowej. Cele te zostaną
zrealizowane poprzez realizację zadań polegających na zakupie gruntu i prac budowlanych oraz zakupie ŚT i WNiP. Prowadzenie badań na ludziach wymaga
utworzenia kompleksowego ośrodka prowadzącego badania w zakresie planowanych celów projektu zapewniającego najwyższe standardy opieki medycznej oraz
dobrej praktyki klinicznej. Badania prowadzone w Centrum pozwolą na wprowadzenie nowych leków na rynek i nowych metod leczenia pacjentów, a także na
znalezienie nowych zastosowań dla już używanych leków. Nowe leki pozwolą poprawić komfort życia pacjentów, a także wydłużyć ich życie. Badania kliniczne to
doskonały sposób na zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nowych leków w leczeniu lub zapobieganiu chorobie. W ramach Centrum powstaną
następujące działy badawczo-rozwojowe: 1. Dział rozwoju i badań nad technikami operacyjnymi 2. Dział rozwoju i badań w zakresie opieki około-zabiegowej 3.
Dział badań i rozwoju w zakresie terapii onkologicznej 4. Dział badań klinicznych Wskaźniki zostały opisane w pkt.CII i CIII wniosku o dofinasowanie i zostały one
dobrane do specyfiki projektu.

GYNEVO CLINIC BARCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

4 993 479,41

4 283 186,34

2 998 230,43

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2019-12-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Utworzenie Centrum Badań Betonu i Prefabrykatów Betonowych

Realizacja projektu polega na rozszerzeniu działalności przedsiębiorstwa działającego w sektorze budownictwa o działalność B+R związaną z uruchomieniem w
miejscowości Klikawa (powiat puławski, gmina Puławy, woj. lubelskie) - Centrum Badań Betonu i Prefabrykatów Betonowych. Przewidziano następujące zadania
inwestycyjne: 1. Rozbudowa istniejącego budynku zakładu o część laboratoryjno- rozwojową. 2. Zakup specjalistycznej aparatury laboratoryjnej do prowadzenia
badań betonu, prefabrykatów betonowych i kruszyw. 3. Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do prowadzenia prac rozwojowych w zakresie opracowywania
nowych prefabrykatów betonowych wielkogabarytowych. 4. Wyposażenie meblowe i sprzętowe pomieszczeń biurowych oraz pomieszczenia przygotowania
prefabrykatów prototypowych. 5. Zakup specjalistycznego oprogramowania do projektowania składu betonu. Wszystkie wskazane zadania są niezbędne do
realizacji przedsięwzięcia. Docelowo projekt skierowany jest na rynek krajowy, głównie do przedsiębiorstw z sektora budowlanego oraz inwestorów publicznych i
prywatnych. Projekt realizuje cele strategiczne Długofalowej Strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności B+R. Umożliwi
przedsiębiorstwu prowadzenie prac rozwojowych mających na celu opracowanie i wdrożenie nowych produktów wielkogabarytowych oraz prowadzenie badań
na potrzeby własne firmy oraz dla podmiotów zewnętrznych. Głównym przedmiotem badań laboratorium będzie beton, prefabrykaty betonowe i kruszywa. W
wyniku realizacji projektu zostaną wprowadzone nowe usługi/produkty oraz udoskonalone dotychczas oferowane. Celem projektu jest również budowa
społeczeństwa informacyjnego poprzez zastosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych, utworzenie nowego miejsca pracy jak również uwzględnienie
ochrony środowiska w procesie usługowym i produktowym. Wszystkie założenia zmierzają do osiągnięcia długofalowego celu głównego w rozwoju firmy tj. do
zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym.

SŁAWOMIR NOWAK ZAKŁAD BETONIARSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

3 761 734,35

3 058 320,61

2 140 824,41

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-11-01

2020-12-31

Konkursowy

08 Budownictwo

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej w Zakładach Chemicznych "PERMEDIA" S.A.

Projekt zakłada wykonanie działań inwestycyjnych w celu rozbudowy istniejącego działu B+R oraz doposażenia laboratorium w sprzęt umożliwiający
RPLU.01.03.00-06-0023/16
przeprowadzanie nowych badań. Zaplanowano zakup nowych urządzeń: linia do wytłaczania tworzyw poliolefinowych, linia do wytłaczania tworzyw technicznych
PET, poliamidowych, urządzenie do wytłaczania folii z nadmuchem, wagosuszarki, wagi analitycze, klimatyzacja, urządzenie myjące, laptopy. Obecnie firma
skupia się na wykonywaniu badań jakościowych, oceniających wpływ receptury na właściwości wyrobu finalnego jedynie na potrzeby własne. Wśród nich
wyróżniamy: badania reologii tworzyw sztucznych, badanie wpływu dodatków na reologię tworzyw sztucznych, badania lepkości płynów, badania
przepuszczalności promieni UV i widma widzialnego, badania koloru, badania stopnia odbicia promieni UV i widma widzialnego, badania dyspersji cząstek
stałych w polimerze, badanie stopnia degradacji termicznej poliolefin, badanie stopnia zanieczyszczenia polimerów przez cząstki stałe, badanie wpływu
promieniowania UV na trwałość koloru, badanie kompatybilności tworzyw i kompozytów.W skutek realizacji projektu firma chce poszerzyć ofertę, wykonując
dodatkowo: badania wpływu promieniowania UV na trwałość zawartości opakowań, badania przepuszczalności promieniowania UV-VIS, badania
bakteriostatyczności tworzyw z nanocząstkami srebra, miedzi, badania przepuszczalności membran, badania mechaniczne regranulatów, badania
fotokatalityczności tworzyw z nanobielą tytanową. Poszerzona oferta skierowana będzie do podmiotów z branży tworzyw sztucznych (rury,profile,folie)oraz
branży ujętych w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach, głównie: Technologie inżynierii medycznej, Produkty Chemii Specjalistycznej i Inżynierii Środowiska,
Minimalizacja Wytwarzania Odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów oraz wielofunkcyjne
materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.

ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 545 864,00

1 256 800,00

754 080,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-11-15

2018-04-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Uruchomienie infrastruktury badawczo-rozwojowej w Meritum Paweł Lachowski

Celem głównym projektu jest pierwsze uruchomienie infrastruktury B+R w postaci nowoczesnego laboratorium badawczego umożliwiającego świadczenie usług
badawczo-rozwojowych na rzecz innych podmiotów, w obszarze inteligentnej specjalizacji woj. lubelskiego - biogospodarki, prowadzących do uzyskiwania
wyników wykorzystywanych w gospodarce regionu i zwiększające konkurencyjność Wnioskodawcy w skali kraju do 31.05.18. Zaplanowane działania dotyczą
zakupu aparatury służącej wyposażeniu laboratorium badawczego do realizacji badań w ramach PKD 72.19.Z "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" na różnych poziomach gotowości technologicznej. Prace B+R pozwolą na uzyskiwanie nowych/ulepszonych (w
tym ekoinnowacyjnych) rozwiązań przede wszystkim dla odbiorców w woj. lubelskim, ale i poza regionem. Wyniki prowadzonych prac B+R będą wpisywać się w
usługi środowiskowe, tj. usługi badawczo-rozwojowe w zakresie ochrony środowiska i zarządzanie efektywnością wykorzystania zasobów (BUDOWNICTWO
EKOLOGICZNE), a także dotyczyć będą PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (z indykatywnej listy kodów PKD). Obejmą m.in.:
zaawansowane badanie cech i właściwości materiałów, mechaniki gruntów i wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu. Uruchomienie
infrastruktury przełoży się na zbudowanie i wzmocnienie potencjału Wnioskodawcy oraz wzrost przychodów i nakładów na infrastrukturę B+R w regionie. Dzięki
temu możliwe będzie świadczenie usług B+R na rzecz innych podmiotów, w konsekwencji realny wpływ na aktywność badawczą MŚP. Wnioskodawca dzięki
otrzymanemu wsparciu poniesie nakłady na aparaturę naukowo-badawczą i udostępni możliwość korzystania z niej innym podmiotom oraz nawiąże w tym celu
współpracę z jednostka naukową.

MERITUM PAWEŁ LACHOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 477 821,14

1 201 480,60

841 036,35

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2019-01-31

Konkursowy

08 Budownictwo

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.01.03.00-06-0020/18

RPLU.01.03.00-06-0022/18

RPLU.01.03.00-06-0023/17

Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie AGROPLAST Marcin Łopąg

Przedmiotem projektu jest zakup infrastruktury B+R w postaci środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Głównym celem jest rozpoczęcie
świadczenia usług badawczych zarówno na potrzeby własne jak i na rzecz innych podmiotów. Zakup niezbędnej infrastruktury badawczej pozwoli na zwiększenie
potencjału B+R przedsiębiorstwa w postaci wprowadzenia nowych usług: a) świadczonych na zewnątrz: 1. dla producentów opryskiwaczy, producentów
rozpylaczy oraz rolników indywidualnych * badania wydajności i równomierności rzeczywistego rozkładu poprzecznego zestawów rozpylaczy polowych 2. dla
producentów żywności: * szybkiego prototypowania (Rapid prototyping) matryc do prób pilotażowych, czyli tworzenia pierwszych fizycznych obiektów na
potrzeby opracowywania nowych produktów oraz prób pilotażowych dla producentów żywności 3. dla firm produkujących protezy ortopedyczne: *
prototypowanie układów kostnych na potrzeby budowy endoprotez stawów przy użyciu kompozytów ceramicznych b) na potrzeby własne: * rozwoju technologii
materiałowych w celu zwiększenia zasięgu geometrii rozpylaczy * badań materiałowych mających na celu poprawę wydajności rzeczywistej rozkładu
poprzecznego rozpylaczy Przełoży się to na dywersyfikację obecnej działalności oraz umożliwi rozwój infrastruktury badawczej w celu opracowywania własnych
innowacyjnych rozwiązań. Centrum badawczo-rozwojowe pozwoli na rozwój oferty. Pozwoli to na uzyskanie dodatkowych przychodów i zapewni osiągnięcie
rentowności niniejszego projektu. Ponadto, przyczyni się do eliminacji słabych stron Agroplast wykazanych w analizie SWOT prezentowanej w załączniku do
wniosku "Strategia B+R przedsiębiorstwa Agroplast na lata 2016-2021" - brak własnej, rozwiniętej infrastruktury B+R oraz niewystarczający potencjał badawczy
do budowania przewagi konkurencyjnej na rynkach Europejskich. Wskaźniki projektu zostały wskazane oraz opisane w sekcji C.II oraz C.III wniosku.

RPLU.01.03.00-06-0024/16

AGROPLAST MARCIN ŁOPĄG

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

4 427 935,91

3 599 947,89

2 519 963,52

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-01

2018-03-31

Konkursowy

01 Rolnictwo i leśnictwo

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Modernizacja i unowocześnienie wyposażenia do przygotowywania próbek do badań laboratoryjnych w obszarze
inżynierii materiałowej oraz paliw stałych, ucyfrowienie procesu tworzenia i archiwizowania dokumentacji badawczej z
wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych.

Przedmiotowy wniosek pobudzi w naszej firmie aktywności innowacyjną bezpośrednio poprzez zakup infrastruktury wykorzystywanej do prac badawczorozwojowych oraz współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Cel szczegółowy Działania 1.3 "Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach"
zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w regionie zostanie określony wskaźnikami :
PRODUKTU: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) = 1 szt. 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) = 1 szt. 3. Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) = 58 830 zł. 4. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) = 1
szt. 5. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R = 1 szt. 6. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej = 17
000 zł. REZULTATU 1. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej = 3 szt. Z.1. Inżynieria materiałowa : 1. Tokarka CNC
przygotowywania próbek wytrzymałościowych z wymagających stopów metalów oraz aluminium z możliwością programowania cyfrowego z poziomu pulpitu
sterowniczego. 2. Paliwa stałe : 1. Piec muflowy do prac badawczych paliw stałych wymagających podwyższonej temperatury.

RPLU.01.03.00-06-0024/17

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH "LAB TEST" SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

140 958,00

114 600,00

80 220,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-02

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Infrastruktura badawczo - rozwojowa w przedsiębiorstwie SURFCHEM Kamil Rozwałka

Projekt polega na budowie laboratorium B+R świadczącego kompleksowe usługi badania środków chemicznych zastosowania przemysłowego w oczyszczaniu
powierzchni przed dalszymi operacjami procesowymi. Firma zajmuje się również doradztwem, doborem odpowiednich metod oczyszczania powierzchni,
nazywanych technologiami, w których mają zastosowanie również w/w produkty. W miarę rozwoju firmy planowane jest wejście na nowe obszary ogólnie pojętej
chemii przemysłowej i opracowywanie prototypów nowych produktów czyszczących z funkcjami antykorozyjnymi. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy
powstanie laboratorium. Obiektem prac badawczych jednostki będą środki chemiczne do czyszczenia mające zastosowanie m.in. w branży motoryzacyjnej.
Wnioskodawca będzie analizował skład środków aktualnie dostępnych na rynku, badał efekty reakcji z różnymi materiałami znajdującymi się m.in. w silnikach
samochodowych, skuteczność czyszczenia, itp. Następnie będzie modyfikował skład tych środków zmieniając proporcje oraz wzbogacając je o dodatkowe
składniki i porównywał właściwości otrzymanych środków ze środkami bazowymi doskonaląc w ten sposób receptury. Dzięki utworzeniu laboratorium możliwe
będzie wytwarzanie prototypów opracowanych produktów i testowanie ich na skalę przemysłową. Specyfika procesu badawczego: badania będą obejmowały
pomiary związane z określeniem odczynu roztworów zawierających wytypowane surfaktanty oraz ich przewodnictwa właściwego. W kolejnym etapie wyznaczone
zostaną właściwości reologiczne badanych układów, które pozwolą na wskazanie typu reologicznego zachowania się oraz wyznaczenie lepkości roztworów
związków powierzchniowo czynnych. W dalszym etapie procesu badawczego nastąpi wykonanie pomiarów adsorpcyjnych na granicach faz ciało stałe/ roztwór
oraz elektroda/ roztwór z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych i elektrochemicznych. Umożliwi to pełną charakterystykę zjawisk międzyfazowych
istotnych z punktu widzenia właściwości piorących.

RPLU.01.03.00-06-0025/18

SURFCHEM KAMIL ROZWAŁKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 620 138,89

1 317 186,09

922 030,19

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-03-01

2022-02-28

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk poprzez stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego.

Projekt dotyczy stworzenia nowego laboratorium badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk. Planowana inwestycja
pozwoli na wykonywanie badań zarówno na potrzeby własne firmy, jak i podmiotów zewnętrznych w zakresie selekcji i hodowli materiału roślinnego
otrzymanego w wyniku zastosowania układu aeroponicznego oraz w zakresie otrzymania nowych substancji aktywnych służących do ochrony roślin w uprawach
ekologicznych. Oferowanie nowych usług będzie miało znaczący wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, wpłynie na zwiększenie przychodów z prowadzonej
działalności, a także zwiększenie potencjału badawczego, co w dłuższej perspektywie skutkować będzie wdrażaniem innowacji opracowanych w utworzonym
zapleczu laboratoryjnym. Projekt zakłada realizację takich zadań jak: 1. Roboty budowlane związane z budową laboratorium badawczo-rozwojowego. 2. Zakup
wyposażenie do PBA (LAB1). 3. Zakup wyposażenie do PSDMR (LAB2) 4. Zakup wyposażenia do PAWR (LAB3) 5. Zakup wyposażenia do POSA (LAB4) 6. Zakup
wyposażania do SOFPK (LAB5) 7. Zakup pozostałego wyposażenia. Projekt zakłada realizację wielu wskaźników, w tym na poziomie rezultatu: 1. Liczba
przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej: 4,00 szt 2. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI24): 2,00 EPC. A także
na poziomie produktu: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1): 1,00 szt 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje(CI2): 1,00 szt. 3.
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 922 214,27 zł 4. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady
inwestycyjne na działalność B+R: 1,00 szt 5. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej: 1 273 480,00 zł.

RPLU.01.03.00-06-0026/16

GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

3 781 078,50

3 074 047,56

2 151 833,29

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zwiększanie aktywności badawczej Assemblertec Sp. z o.o. poprzez zakup nowych urządzeń

CEL: Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez prowadzanie prac B+R wykonywanych na rzecz innych podmiotów. W Laboratorium
Badawczo - Rozwojowym będą prowadzone prace B+R i świadczone usługi B+R w obejmujące badania R&D (opracowywanie i wdrażanie nowych produktów),
niezbędne w procesie projektowania systemów elektronicznych (płytek obwodu drukowego PCB) dla podmiotów zewnętrznych. Cel ten zostanie zrealizowany
poprzez realizację zadania polegającego na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. PRODUKT: Laboratorium Badawczo - Rozwojowe
wyposażone w infrastrukturę do wykonywania prac B+R na rzecz innych podmiotów. CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH
WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: 1. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie 3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 4. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 5. Liczba
przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 6. Liczba wspartych laboratoriów badawczych 7. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo
- badawczej NA POZIOMIE REZULTATU: 1. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach 2. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu
wspartej infrastruktury badawczej 3. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej

RPLU.01.03.00-06-0026/18

ASSEMBLERTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

3 567 864,94

2 900 540,00

2 030 378,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-03-01

2020-02-28

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)

Projekt polega na stworzeniu zaplecza badawczo-rozwojowego, które będzie wykorzystywane nie tylko na nasze potrzeby własne, lecz głównie do świadczenia
usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych podmiotów. Przedsięwzięcie to jest elementem długookresowej strategii rozwoju naszego przedsiębiorstwa z roku
2014. Projekt ma na celu realną poprawę konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa oraz przyczynia się do zwiększenia udziału przedsiębiorstw w ogólnej
wartości nakładów na infrastrukturę badawczo-naukową w regionie. Realizacja projektu związana jest z zakupem materiałów i robót budowlanych oraz zakupem
środków trwałych w celu stworzenia zaplecza badawczego (laboratorium) i wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowej usługi badawczej. W wyniku
realizacji przedsięwzięcia zostanie zatrudniony nowy pracownik naukowo-badawczy. Realizacja projektu pozwoli na świadczenie przez nasze przedsiębiorstwo
usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych podmiotów. Projekt jest zgodny z celami Działania 1.3 oraz z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.
Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym. W ramach
realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie kluczowych dla projektu wskaźników produktu i rezultatu (zgodnie z regulaminem konkursu - wskaźniki opisane w
sekcji C.II, C.III formularza wniosku). Wynik przeprowadzonych inwestycji tj. uruchomienie zaplecza badawczo-rozwojowego zostanie skierowany do szerokiego
grona odbiorców, w tym przedsiębiorców z sektorów innych niż B+R. Prognozy rozwoju otoczenia konkurencyjnego determinują u nas działania służące
umocnieniu pozycji konkurencyjnej firmy w branży architektury krajobrazu i ogrodniczej - silną przewagę stanowi posiadanie zaplecza B+R. W celu tworzenia
optymalnych, praktycznych, wysoce estetycznych rozwiązań uruchomimy usługę wykonywania badań dla zewn. Podmiotów, przez co zwiększy się nasza
konkurencyjność na rynku krajowym

RPLU.01.03.00-06-0027/16

"TWÓJ ŚWIAT" MOJSKI JACEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 200 348,02

950 195,18

665 136,63

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-03-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa Fabryka Elementów, Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych TEWA
TERMICO Sp. z o.o. poprzez adaptację pomieszczeń laboratoryjnych i zakup nowych urządzeń

CEL: Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez rozszerzenie zakresu prowadzonych prac B+R wykonywanych na rzecz innych
podmiotów, głównie podmiotów działających w branży motoryzacyjnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań: 1. Adaptacja pomieszczeń
laboratoryjnych do wymogów pomieszczenia czystego, 2. Zakup infrastruktury do prowadzenia prac B+R, w tym: * Maszyna do odlewania taśmy ceramicznej: 1
szt. * Prasa izostatyczna: 1szt. * Dicing Saw: 1szt. * Hydrauliczna prasa cylindryczna: 1 szt. * Precyzyjna, wysokoobrotowa piła mechaniczna: 1 szt. * Granulator: 1
szt. * Komora próżniowa z mieszadłem: 1 szt. * Komora wilgotnościowa: 1 szt. * Komora testów cyklicznych: 1 szt. * Zestaw do uzyskiwania i utrzymywania
potrójnego punktu wody: 1 zestaw * Zestaw do sprawdzania zależności rezystancyjno-temperaturowych składający się z: łaźni temperaturowej, głównego
multimiernika, bocznego multimiernika cyfrowego: 2 zestawy * Zestaw komputerowy (stacja robocza, monitor, klawiatura, myszka): 2 zestawy * Oprogramowanie
do zapisywania danych pomiarowych zbieranych za pomocą zestawu do sprawdzania zależności rezystancyjno-temperaturowych: 1 szt. (licencja na dwa
komputery) PRODUKT: Laboratorium dostosowane do wymogów pomieszczenia czystego wyposażone w infrastrukturę do wykonywania prac B+R na rzecz innych
podmiotów CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba
przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo - badawczej NA POZIOMIE REZULTATU:
Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Liczba nowo utworzonych
miejsc pracy - pozostałe formy

RPLU.01.03.00-06-0028/16

FABRYKA ELEMENTÓW, PODZESPOŁÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH TEWA TERMICO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

3 118 517,40

2 535 380,00

1 774 766,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-12-01

2018-12-31

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Centrum Badawczo - Rozwojowe BIGBUT

CEL: Kluczowym celem projektu jest dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Dariusz Głuch F.H. BIGBUT poprzez świadczenie usług B+R w dziedzinie
RPLU.01.03.00-06-0028/17
informatyki na rzecz innych podmiotów. Planowane prace badawczo rozwojowe będą prowadzone w ramach następujących działów: 1. Dział rozwoju i badań nad
technikami programowania zdecentralizowanego(blockchain) 2. Dział rozwoju i badań w zakresie rozwoju platformy programistycznej(framework) 3. Dział
rozwoju zdecentralizowanych systemów informatycznych. Potrzeby związane z realizacją projektu: Zakup sprzętu potrzebnego do prac B+R w w/w zakresie. Dzięki
zakupionemu w ramach projektu sprzętowi Wnioskodawca będzie mógł oferować usługi B+R na rzecz innych podmiotów, głównie klientów biznesowych i innych
firm informatycznych zainteresowanych ofertą BIGBUT. Efektem prowadzonych prac B+R będą m. in. język programowania zdecentralizowanego, platforma
programistyczna (framework) oraz zdecentralizowane systemy informatyczne. Zadania w ramach projektu: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby stworzenia
Centrum Badawczo - Rozwojowego w dziedzinie informatyki. Efektem tego zadania będzie uruchomienie Centrum i świadczenie usług B+R przez Wnioskodawcę. CEL
PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje(CI2) - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) - Liczba
przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R - Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo - badawczej; - Liczba wspartych
laboratoriów badawczych; - Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi. NA POZIOMIE REZULTATU:- Liczba nowych naukowców we
wspieranych jednostkach (CI24); Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej aparatury badawczej; -Liczba przedsiębiorstw korzystających
ze wspartej infrastruktury badawczej

DARIUSZ GŁUCH F.H. BIGBUT

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

985 631,59

795 443,08

556 810,12

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2018-09-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w firmie Lucrative Project Sp. z o.o.

Celem projektu zwiększenie konkurencyjności firmy wnioskodawcy na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza badawczo- RPLU.01.03.00-06-0029/17
rozwojowego umożliwiającego realizację szczegółowej analizy wietrzności, która służy określeniu jej charakterystyki na danym terenie. Wnioski z badań
pozwalają na precyzyjne określenie przydatności lokalizacji pod inwestycję w elektrownie wiatrowe. Wybór ilości turbin, konkretnych modeli i ich parametrów w
efekcie prac staje się szczegółowo zaplanowanym działaniem mającym swoje pozytywne odzwierciedlenie w ilości wyprodukowanej energii.Przy pomiarach brane
są pod uwagę takie czynniki jak szorstkość,numeryczny model terenu, cała orografia terenu. Badanie prognozuje wietrzność korzystając ze specjalistycznego
sprzętu terenowego oraz oprogramowania komputerowego.Wyniki przeprowadzonych badań na podstawie których planowane jest prowadzenie działalności
badawczo-rozwojowej w firmie będą wykorzystywane do działalności komercyjnej wnioskodawcy. Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznej aparatury
badawczej oraz stworzenie centrum badawczego w którym będą analizowane i przechowywane wyniki badań.Cele szczegółowe projektu to: - dywersyfikacja
prowadzonej działalności poprzez zwiększenie zakresu działalności B+R oraz zaoferowanie usług badawczych na rynku;- opracowanie i wdrożenie nowych
produktów. Najważniejsze wskaźnik produktu:liczba przed.otrzymujących dotację-1,nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej493108,25,liczba przed. otrzymujących wsparcie-1,inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przed.-370014,91,liczba przed.ponoszących
nakłady inwestycyjne na działalnośćB+R-1,liczba wspartych laboratoriów badawczych-1,liczba przed.współpracujących z ośrodkami badawczymi1,wskaźniki
rezultatu:liczba nowo utworzonych miejsc pracy-1,liczba przed.korzystających ze wspartej infras. bad.j-20,liczba nowych naukowców we wspieranych
jednostkach-1,Liczba projektów B+R realiz.przy wyko.wspar.inf.ba-20

LUCRATIVE PROJECT SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

941 083,16

564 419,08

395 093,35

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-03

2018-12-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój infrastruktury badawczo - rozwojowej firmy GT 85 Polska Sp. z o.o. celem uruchomienia oferty usług B+R
laboratorium chemicznego, świadczonych na zlecenie podmiotów z sektora motoryzacyjnego, elektrochemicznego,
budowlanego, maszynowego, medycznego

Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo - rozwojowej firmy GT 85 Polska Sp. z o.o., celem uruchomienia oferty usług B+R laboratorium
chemicznego. Do tej pory Wnioskodawca prowadził działalność B+R na własne potrzeby (rozwijanie własnych produktów inżynieryjnych i chemicznych), jednakże
nie prowadził dział. B+R w formie usług na zlecenie. Przeprowadzone przez Wnioskodawcę analizy rynku i potencjalnego popytu wykazały, iż nowe usługi B+R
znajdą największe zapotrzebowanie wśród podmiotów z sektora motoryzacyjnego, elektrochemicznego, budowlanego, maszynowego, medycznego. W ramach
kluczowej dla regionu inteligentnej specjalizacji - biogospodarka (przemysł chemiczny), usługi badawczo rozwojowe prowadzone będą w obszarze kodu PKD
72.19 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. Usługi B+R świadczone będą na nowych dla
Wnioskodawcy obszarach nauki i techniki (wg klasyfik. OECD: 1.4 nauki chemiczne - chemia fizyczna, nauka o polimerach, elektrochemia, 2.5 inżynieria
materiałowa - powłoki i warstwy), ale także na obszarach dotychczasowych na których do tej pory była prowadzona działalność na potrzeby własne (OECD: 2.4
inżynieria chemiczna, 2.11 inne nauki inżynieryjne i technologie). Aby osiągnąć zakładane cele, konieczne jest zakupienie kompleksowego wyposażenia
laboratorium badawczo - rozwojowego, które umieszczone będzie w budynku przy ul. Tokarskiej 9B w Lublinie - siedzibie Wnioskodawcy. Za dobór
odpowiedniego wyposażenia odpowiedzialne było kierownictwo firmy w ścisłym porozumieniu z obecną kadrą badawczą. Dobrano je tak, aby zapewnić jak
największą wszechstronność i funkcjonalność planowanych usług oraz ich zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, zwiększając tym samym szanse na
rynkowy sukces nowej oferty. Kluczowe wskaźniki rezultatu to: liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej - 20 szt., oraz liczba
nowych naukowców we wspieranych jednostkach: 1 EPC.

GT 85 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

482 775,00

392 500,00

235 500,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w firmie Lucrative Project Sp. z o.o. -etap 2

Celem projektu zwiększenie konkurencyjności firmy wnioskodawcy na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza badawczo- RPLU.01.03.00-06-0030/18
rozwojowego umożliwiającego realizację szczegółowej analizy wietrzności, która służy określeniu jej charakterystyki na danym terenie. Wnioski z badań
pozwalają na precyzyjne określenie przydatności lokalizacji pod inwestycję w elektrownie wiatrowe. Wybór ilości turbin, konkretnych modeli i ich parametrów w
efekcie prac staje się szczegółowo zaplanowanym działaniem mającym swoje pozytywne odzwierciedlenie w ilości wyprodukowanej energii.Przy pomiarach brane
są pod uwagę takie czynniki jak szorstkość,numeryczny model terenu, cała orografia terenu. Badanie prognozuje wietrzność korzystając ze specjalistycznego
sprzętu terenowego oraz oprogramowania komputerowego.Wyniki przeprowadzonych badań na podstawie których planowane jest prowadzenie działalności
badawczo-rozwojowej w firmie będą wykorzystywane do działalności komercyjnej wnioskodawcy. Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznej aparatury
badawczej oraz stworzenie centrum badawczego w którym będą analizowane i przechowywane wyniki badań.Cele szczegółowe projektu to: - dywersyfikacja
prowadzonej działalności poprzez zwiększenie zakresu działalności B+R oraz zaoferowanie usług badawczych na rynku;- opracowanie i wdrożenie nowych
produktów. Najważniejsze wskaźnik produktu:liczba przed.otrzymujących dotację-1,nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej493108,25,liczba przed. otrzymujących wsparcie-1,inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przed.-1 217 200,liczba przed.ponoszących nakłady
inwestycyjne na działalnośćB+R-1,liczba wspartych laboratoriów badawczych-1,liczba przed.współpracujących z ośrodkami badawczymi1,wskaźniki
rezultatu:liczba nowo utworzonych miejsc pracy-1,liczba przed.korzystających ze wspartej infras. bad.j-20,liczba nowych naukowców we wspieranych
jednostkach-1,Liczba projektów B+R realiz.przy wyko.wspar.inf.ba-20

LUCRATIVE PROJECT SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

2 172 489,84

1 388 420,00

971 894,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Laboratorium do optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych Przemysłu 4.0.

Celem projektu jest rozszerzenie prowadzonej działalności B+R o nowy obszar badań poprzez stworzenie w pełni funkcjonalnego laboratorium optymalizacji i
automatyzacji procesów produkcyjnych zgodnie z ideą przemysłu 4.0. W ramach projektu zostanie zrealizowane jedno zadanie składające się z 4 etapów. W
pierwszym etapie zostaną przeprowadzone prace związane z przygotowaniem infrastruktury serwerowej wraz z serwerem obliczeniowym GPU oraz zostaną
zakupione odpowiednie elementy hardwarowe tworzące serwer obliczeniowy. W drugim etapie zaplanowano utworzenie stanowiska w ramach automatyzacji i
optymalizacji produkcji złożonego z modułu transportu i kontroli jakości oraz zakup oprogramowania do: planowania procesów produkcyjnych; projektowania
wyrobów i szybkiego prototypowania; optymalizacji kosztów; analizy obrazów w tym tomograficznych; analizy dużych zbiorów danych z zastosowaniem metod
statystycznych jak i technik sztucznej inteligencji. W trzecim etapie zostanie utworzone stanowisko składające się z modułu robota przemysłowego wraz z
odpowiednimi czujnikami oraz zostanie zakupione specjalistyczne oprogramowanie do sterowania ruchem ramienia. W ostatnim etapie zostanie stworzone
stanowisko umożliwiające tworzenie cyfrowych bliźniaków procesów i produktów oraz zostanie zakupione sprzętu komputerowego o wysokiej mocy
obliczeniowej, który będzie służył do tworzenia trójwymiarowych obrazów cyfrowych bliźniaków w czasie rzeczywistym. W wyniku projektu powstanie NOWE
laboratorium umożliwiające nie tylko analizę i optymalizację procesów produkcyjnych ale również tworzenie ich cyfrowych odpowiedników (cyfrowych
bliźniaków).

NETRIX S.A.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

2 833 789,62

2 303 894,00

1 612 725,80

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2021-03-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Doposażenie infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiającej poszerzenie oferty rynkowej o usługi B+R celem
dalszego wzrostu konkurencyjności rynkowej firmy

Celem nadrzędnym projektu jest dalszy wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku krajowym jak również międzynarodowym poprzez doposażenie
RPLU.01.03.00-06-0034/16
infrastruktury badawczo-laboratoryjnej, a w konsekwencji dywersyfikację oferty o nowe dotąd nie oferowane usługi B+R. Planowane inwestycja obejmuje
zarówno zakup najnowocześniejszej generacji aparatury i urządzeń z oprzyrządowaniem (4 szt.) jak również oprogramowania inżynierskiego (CAD/CAM/PLM - 1
kpl.) z przeznaczeniem do prowadzenia stałej działalności badawczo-rozwojowej. W ramach projektu planowane jest zatrudnienie dodatkowego pracownika
naukowego (w przeliczeniu na EPC) do stałego prowadzenia badań przemysłowo-rozwojowych. Dzięki doposażeniu zaplecza badawczego, Wnioskodawca poszerzy
ofertę rynkową o dotychczas nieoferowane usługi B+R kierowane zarówno do podmiotów krajowych i zagranicznych z branży narzędziowej jak również firm
wykorzystujących w swej działalności operacyjnej narzędzia czy procesy technologiczne związane z obróbką materiałów twardych i supertwardych np.
HM/PCD/PCBN. Ponadto wyniki podejmowanych prac B+R uzyskane na bazie nabywanego zaplecza badawczo-rozwojowego posłużą do komercjalizacji rynkowej
nowych produktów narzędziowych, wytwarzanych w oparciu o innowacyjną technologię planowaną do opracowania. Planowane do prowadzenia prace B+R,
których wyniki firma planuje wykorzystać do własnych celów komercjalizacyjnych dotyczyć będą precyzyjnych narzędzi skrawających z ostrzami PCD/PCBN do
obróbki materiałów trudnoobrabialnych z wysokimi prędkościami, które znajdują zastosowanie w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Projekt dotyczy nowych
dziedzin nauki i techniki, w których firma dotychczas nie prowadziła badań (narzędzia dedykowane do obróbki materiałów trudnoskrawalnych dla przemysłu
lotniczego i motoryzacji - 28.49.Z - techniki średnio-wysokie wg nomenklatury EUROSTAT). Dotychczas nakłady na B+R dotyczyły wyłącznie przeważającej
działalności operacyjnej klasyfikowanej w kodzie 25.73.Z.

P.H.M. POLCOMM DARIUSZ KOZAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

6 150 000,00

5 000 000,00

3 000 000,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-12-01

2018-02-28

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Uruchomienie usługowej działalności badawczo - rozwojowej firmy Andalusia Sp. z o.o. w zakresie przetwórstwa i
wykorzystania surowców mineralnych i organicznych

Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo - rozwojowej firmy Andalusia Sp. z o.o., celem uruchomienia oferty usług B+R. Do tej pory
Wnioskodawca prowadził działalność B+R na własne potrzeby (rozwijanie własnych produktów), jednakże nie prowadził dział. B+R w formie usług na zlecenie.
Projekt dotyczy wsparcia infrastruktury badawczej w ramach kluczowej dla regionu inteligentnej specjalizacji - biogospodarka. Zakupiona w ramach niniejszego
projektu infrastruktura badawczo-rozwojowa pozwoli na stworzenie zupełnie nowej oferty usług w zakresie opracowywania technologii przetwórstwa różnych
surowców mineralnych i organicznych dla podmiotów zewnętrznych a tym samym pozwoli wejść Wnioskodawcy w nowe dziedziny nauki i techniki takie jak np.
medycyna (kat. 3 wg. klasyfikacji OECD) - wykorzystująca mikronowe frakcje surowców mineralnych jako komponentów do produkcji preparatów lub innych art.
medycznych. Wnioskodawca dzięki stworzeniu własnego zaplecza badawczo rozwojowego będzie w stanie opracowywać nowe półprodukty o uziarnieniu
mikronowym co pozwoli prowadzić prace badawcze również w innych dziedzinach nauki i techniki. Rozwijanie oferty badań naukowych pozwoli także pozyskiwać
kontrahentów działających w takich dziedzinach gospodarki takich jak elektrotechnika, elektronika, inżyniera informatyczna czy inżynieria mechaniczna (kat. 2.2
i 2.3 wg klasyfikacji OECD). Aby osiągnąć zakładane cele, konieczne jest zakupienie kompleksowego wyposażenia laboratorium badawczo - rozwojowego, które
umieszczone będzie w budynku przy ul. Okszowskiej 14 w Chełmie. Kluczowe wskaźniki rezultatu to: liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej
infrastruktury badawczej - 46 szt., oraz liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach: 1 EPC, Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu
wspartej infrastruktury badawczej - 46 szt., Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej - 5 EPC

ANDALUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

5 268 901,80

4 283 660,00

2 998 562,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-03-06

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.01.03.00-06-0030/16

RPLU.01.03.00-06-0032/18

RPLU.01.03.00-06-0034/17

Nowe możliwości prowadzenia badań

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez zakup infrastruktury badawczo-laboratoryjnej dla
RPLU.01.03.00-06-0034/18
podejmowania prac B+R przez Wnioskodawcę w celu dywersyfikacja oferty o usługi B+R kierowane dla podmiotów rynkowych MSP działających w branży
motoryzacyjnej i lotniczej oraz pokrewnych, jak również z przeznaczeniem na własne potrzeby komercjalizacyjne. Wskaźniki PRODUKTU 1) Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)337200zł 2)Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)1szt 3)Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI1)1szt 4)Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R1 szt. 5)Liczba przedsiębiorstw
współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)1szt 6)Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowobadawczej1124000 zł. 7)Liczba laboratoriów
badawczych szt.1. REZULTATU: 1.Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej=szt. 3 Mierzony ilością umów zawartych z
podmiotami oraz dowodami księgowymi, potwierdzającymi realizację tych umów. 2.Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI24) EPC= zt.1
Mierzony liczbą nowych stanowisk pracy brutto (które nie istniały przed projektem) bezpośrednio prowadzących działalność badawczą i rozwojową (B+R) firmy. 3.
Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej = szt. 1 Mierzony liczbą umów na realizację projektów obejmujących
prowadzenie działalności B+R we wspartej infrastrukturze badawczej. Zadania - Wyposażenie pracowni badawczo-rozwojowej Zakres rzeczowy: Naszą ambicją
jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności poprzez zakup. środków trwałych na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R,
działającego na obszarze całego kraju i obejmującego szeroki zakres usług badawczych dla przedsiębiorstw MŚP. Grupa docelowa zweryfikowana badaniem rynku
to motoryzacyjna i lotnicza

BEST METAL PERFEKT SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 382 520,00

1 124 000,00

786 800,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój działalności B+R poprzez doposażenie infrastruktury Laboratorium Technologii Betonu

Realizacja projektu polega na inwestycji w rozwój działalności B+R firmy FHU "Żwirkop" Bożena Kożuchowska poprzez doposażenie infrastruktury badawczoRPLU.01.03.00-06-0035/17
rozwojowej w Laboratorium Technologii Betonu. W ramach projektu przewidziano następujące zadania inwestycyjne: 1. Zestaw do badania betonu (w tym: aparat
do badania zawartości powietrza w betonie 1szt., termometr do betonu 1szt., drukarka do pras 1szt..) - 1 kpl 2. Zestaw do badania prefabrykatów betonowych (w
tym: kątownik 1szt., szczeliniomierz 1szt., liniał 1szt., suwmiarka 1szt.) - 1 kpl 3. Betonoskop ultradźwiękowy z sondą - 1szt. 4. Wiertnica do pobierania próbek
betonu ze statywem - 1szt. 5. Wibroprasa do wytwarzania próbnych prefabrykatów - 1szt. 6. Zestaw form do wytwarzania próbnych prefabrykatów (w tym: bloczek
betonowy 1szt., płyta YOMB 1szt., płyta ECO 1szt., pustak kominowy 1szt., pustaka stropowy 1szt.) - 1 kpl 7. Spiętrzarka do prasy 1szt. Wszystkie wskazane zadania
są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Docelowo projekt skierowany jest na rynek krajowy, głównie do przedsiębiorstw z sektora budowlanego oraz
inwestorów publicznych i prywatnych. Projekt realizuje cele strategiczne Długofalowej Strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności
B+R. Umożliwi przedsiębiorstwu prowadzenie prac rozwojowych mających na celu opracowanie i wdrożenie nowych produktów oraz prowadzenie badań na
potrzeby własne firmy oraz dla podmiotów zewnętrznych. Inwestycja zwiększy kompleksowość oferowanych usług oraz podniesie jakość wytwarzanych wyrobów.
Celem projektu jest też budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez zastosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych (sprzęt laboratoryjny oparty na TIK),
utworzenie nowego miejsca pracy (pracownik laboratorium) jak również uwzględnienie ochrony środowiska w procesie usługowym i produktowym. Wszystkie
założenia zmierzają do osiągnięcia długofalowego celu głównego w rozwoju firmy tj. do zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ŻWIRKOP" BOŻENA KOŻUCHOWSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

259 688,76

211 129,07

147 790,34

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-03

2017-10-31

Konkursowy

08 Budownictwo

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego "Edukacja 3.0"

Realizacja projektu obejmuje utworzenie Ośrodka Badawczo- Rozwojowego "Edukacja 3.0". Planowane jest wyposażenie ośrodka w infrastrukturę niezbędną do
prowadzenia badań, w tym zakup nowoczesnego sprzętu elektronicznego o bardzo wysokiej jakości. Infrastruktura badawczo-rozwojowa zorganizowana będzie w
obrębie sześciu pracowni technologicznych: 1. mixed reality- służyć będzie do badań związanych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR - Virtual Reality)
i rzeczywistości rozszerzonej (AR - Augmented Reality) lub ich połączeniu (Mixed Reality) w procesie nauczania. 2. prototypowania wyposażona będzie w
infrastrukturę pozwalającą na projektowanie i prototypowanie pomocy edukacyjnych, w tym zestawów typu "Do It Yourself (DIY)", a następnie badaniu ich pod
kątem edukacyjnym. 3. multimodalna służyć będzie do badań użytkowników (uczniów) za pomocą narzędzi elektronicznych wykorzystujących dźwięk, kolor, tekst,
obraz itp. Integracja audiowizualnych środków przekazu oddziaływujących jednocześnie na zmysły pozwoli na analizę wpływu złożonych przekazów na ucznia. 4.
STEM - badania pozwolą nabyć wiedzę o skuteczności pomocy edukacyjnych do przedmiotów STEM, określić jakie właściwości i cechy sprawdzają się w
zastosowaniach edukacyjnych, co pozwoli na opracowanie know-how tworzenia tych pomocy. 5. eyetrackingu - wyposażona będzie w sprzęt niezbędny do
prowadzenia badań eyetarckingowych włącznie z badaniem nowych technologi. 6. multimedialna pracownia mobilna - pozwoli m.in. na testowanie i tworzenie
pomocy edukacyjnych które nie są uzależnione od stałej infrastruktury sieciowej. Projekt zakłada również współpracę sprzętową pomiędzy obszarami badań co
znacząco zwiększy potencjał i możliwości prowadzonych badań. Infrastruktura współdzielona pozwoli na współpracę w ramach nowoczesnych usług sieciowych,
wymianę i zbieranie danych z eksperymentów i badań. Wdrażane w ramach realizacji projektu działania wymagają podjęcia współpracy z jednostkami
naukowymi - UMCS i WSEI.

RPLU.01.03.00-06-0036/17

GRUPA EDUKACYJNA 3.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 412 710,00

1 148 544,70

803 980,89

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-02-28

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w firmie VOMBAT.

Celem projektu jest uruchomienie profesjonalnego zaplecza badawczo-rozwojowego do prowadzenia działalności B+R i świadczenia usług w obszarze technologii
tworzenia platform autonomicznych, bezobsługowych funkcyjnych przeznaczonych do różnego typu zadań, dedykowanych dla klienta np. bezobsługowa
segregacja paczek w dużych centrach logistycznych, urządzenia przemysłowe czyszczące, urządzenia do zastosowania w szklarniach wielkopowierzchniowych,
wózki medyczne. Obszary badawcze: -opracowywanie rozwiązań z zakresu efektywnych procesów -projektowanie platform funkcjonalnych -wytwarzanie urządzeń
i systemów logistycznych dla hal -monitoring i zarządzanie systemem -wstępnego badania parametrów wyrobu -obsługa laboratorium. Odbiorca usług: Na
każdym etapie w razie potrzeby będą prowadzone konsultacje w zdiagnozowanym obszarze z właściwymi jednostkami naukowymi. Wskaźnik PRODUKTU
Inwestycje prywatne uzupełniające dotację: 757584,00 Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie komp. cyfr.: 30 L. przedsięb. otrzymujących dotacje: 1 L.
przedsięb. otrzymujących wsparcie: 1 L. przedsiębi. ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R: 1 L. przedsięb. współprac. z ośrodkami badawczymi: 1
L. wspartych laboratoriów badawczych 1 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej 178440,00 Wartość kosztów kwalifikowanych projektu 2
525 280, 00 zł REZULTATU Liczba naukowców pracujących w laborat.: 4 Liczba nowych naukowców /epc/: 1 Liczba projektów B+R : 10 Liczba przedsiębiorstw
korzystających z infrastruktury b+r: 10 Wzrost zatrudnienia: 1 (epc) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy:2

RPLU.01.03.00-06-0036/18

VOMBAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

2 525 280,00

2 525 280,00

1 767 696,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-05

2020-03-20

Konkursowy

05 Produkcja sprzętu
transportowego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

"Zwiększenie konkurencyjności firmy Roztocze Zakład Usługowo Produkcyjny Roman Rak poprzez rozwój centrum
badawczo - rozwojowego"

Cel projektu - stworzenie centrum badawczo-rozwojowego do końca 31 grudnia 2017r. Główny obszar działania: efektywne projektowanie wyrobów z tworzyw
RPLU.01.03.00-06-0037/16
sztucznych lub ze stopów cynku, wprowadzanie na rynek nowych technologii wykonania, narzędzi oraz sprawdzanie ich właściwości materiałowych i
wymiarowych. Zadanie do zrealizowania w ramach projektu - zakup nowych środków trwałych (tj. drukarki 3D, spektometru, urządzeń do przygotowania próbek i
badań mikroskopowych, chropowatościomierza, linii kontroli penetracyjnej, spektrofotometru, twardościomierza, twardościomierza skala A i D, suwmiarki,
specjalistycznego komputera do badań naukowych) oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. licencji Solidworks, oprogramowania do symulacji wtrysku tworzywa sztuczne, oprogramowania do symulacji wtrysku - ZnA1), niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrum badawczo-rozwojowego. Grupę
docelową stanowić będą: 1. Przedsiębiorstwa funkcjonujący w ramach istniejących klastrów (w wyniku wspólnie prowadzonych badań, zacieśni się współpraca
pomiędzy nimi). 2. Przedsiębiorstwa: lokalni i zagraniczni, biorący udział w badaniach rozwojowych i kreowaniu nowych produktów i usług. 3. Instytucje
naukowe. Główne wskaźniki: a) 30 przedsiębiorstw skorzysta ze wspartej infrastruktury badawczej. b) 1 przedsiębiorstwo otrzyma dotacje. c) inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw na kwotę: 1 550 222,22 PLN. d) 1 przedsiębiorstwo współpracować będzie z ośrodkami badawczymi. e)
przedsiębiorstwo poniesie nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej: 1 061 796,04 PLN.

"ROZTOCZE" ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY RAK ROMAN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

2 612 018,26

2 123 592,08

1 061 796,04

50,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-05-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

057 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach,
związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

STWORZENIE INFRASTRUKTURY BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W FIRMIE KS ENGINEERING TECHNOLOGY SP. Z O.O.

Przedmiotem projektu jest zakup infrastruktury B+R w postaci środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Głównym celem jest rozpoczęcie
świadczenia usług badawczych skierowanych dla branży Automotive. Zakup niezbędnej infrastruktury badawczej pozwoli na rozwój potencjału B+R
przedsiębiorstwa w postaci rozpoczęcia świadczenia usług badawczych. KS engineering technology specjalizować się będzie w dwóch obszarach badawczych: 1.
badania i rozwój procesów produkcyjnych 2. badania i rozwój konstrukcji zautomatyzowanych systemów złożonych linii produkcyjnych. Stworzone w ramach
projektu profesjonalne biuro badawczo-rozwojowe będzie świadczyć następujące usługi: 1. Testy i wirtualne symulacje procesów produkcyjnych 2.
Opracowywanie i symulacje produkcji pilotażowych 3. Opracowywanie dokumentacji technologicznej procesów produkcyjnych 4. Opracowywanie konstrukcji
zrobotyzowanych linii produkcyjnych Usługi badawcze będą świadczone w ramach projektów opracowywania procesów produkcyjnych poszczególnych części
nowych modeli samochodów, czy innowacyjnych rozwiązań w zakresie poszczególnych modeli samochodów. Projekty dotyczyć będą opracowywania
innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych - rozwiązań koncepcyjnych zaplanowanych do wprowadzenia na rynek w latach 2016 - 2021.
Wnioskodawca będzie świadczyć usługi badawcze na zlecenie podmiotów zewnętrznych. W początkowej fazie (lata 2016-2017) KS będzie świadczyło usługi
badawcze w ścisłej współpracy z IBS na rzecz Klientów zewnętrznych z branży Automotive. Wytworzona w ramach projektu nowa wiedza będzie komercjalizowana
w wyniku sprzedaży usług badawczych Klientom. Wskaźniki projektu zostały wskazane oraz opisane w sekcji C.II oraz C.III wniosku.

KS ENGINEERING TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

3 901 633,01

3 172 059,36

1 903 235,62

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-03-01

2016-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wirtualny system archiwizacji i analizy cyfrowych danych obrazowych z badań nieniszczących wykorzystujący algorytmy
uczenia maszynowego

Celem projektu: Wirtualny system archiwizacji i analizy cyfrowych danych ob-razowych z badań nieniszczących wykorzystujących algorytmy uczenia maszynowe- RPLU.01.03.00-06-0038/17
go jest stworzenie, przetestowanie i komercjalizacja elektronicznego centrum przechowywania, analizy i udostępniania cyfrowych wyników badań nieniszczących
w zakresie metod: radiograficznej, wizualnej i ultradźwiękowej. Opracowany w ramach projektu elektroniczny system w technologii wirtualnej umożliwi
podmiotom zlecającym i wykonującym badania nieniszczące metodą radiografii cyfrowej na tworzenie dedykowanej cyfrowej bazy danych archiwizującej wyniki
badań oraz umożliwiającej prowadzenie analiz danych obrazowych, wsparcie użytkownika zamawiającego taką usługę, wprowadzenie nowej usługi zdalnego
eksperta oraz w przyszłości wykorzystanie uczenia maszynowego do procesu wsparcia decyzyjnego operatora analizującego radiogramy cyfrowe. Cele projektu
zostaną osiągnięte poprzez realizację wskaźników produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw - 1 071 009,86 zł; Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących dotacje -1; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1; Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na
działalność B+R - 1; Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi -1; Liczba wspartych laboratoriów badawczych - 1; Nakłady inwestycyjne
na zakup aparatury naukowo-badawczej - 2 222 192,20 zł oraz wskaźniki rezultatu: Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej 1; Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach - 1; Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej - 1;
Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej - 2;

NDT-NET SPÓŁKA Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

3 360 935,11

2 373 511,02

1 661 457,71

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-06-30

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W FIRMIE KS ENGINEERING TECHNOLOGY SP. Z O.O.

Przedmiotem projektu jest zakup infrastruktury B+R w postaci środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Głównym celem jest rozwój
istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, który pozwoli na świadczenie nowych usług badawczych przez KS engineering technology kierowanych do branży
Automotive. Zakup niezbędnej infrastruktury badawczej pozwoli na rozwój potencjału B+R przedsiębiorstwa w postaci świadczenia nowych usług badawczych. KS
engineering technology specjalizować się będzie w dwóch obszarach badawczych: 1. badania i rozwój procesów produkcyjnych 2. badania i rozwój konstrukcji
zautomatyzowanych systemów złożonych linii produkcyjnych. W wyniku rozwoju istniejącego profesjonalnego biura badawczo-rozwojowego będzie ono
świadczyć następujące nowe usługi: 1. projektowanie mechatronicznych zrobotyzowanych linii produkcyjnych 2. opracowywanie złożonych systemów
produkcyjnych przy użyciu robotów przemysłowych. Usługi badawcze będą świadczone w ramach projektów opracowywania procesów produkcyjnych
poszczególnych części nowych modeli samochodów, czy innowacyjnych rozwiązań w zakresie poszczególnych modeli samochodów. Projekty dotyczyć będą
opracowywania innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych - rozwiązań koncepcyjnych zaplanowanych do wprowadzenia na rynek w latach 2017 2022. W początkowej fazie (lata 2016-2017) KS świadczy usługi badawcze w ścisłej współpracy z IBS na rzecz Klientów zewnętrznych z branży Automotive:
sprzedaż usług świadczonych przez KS odbywa się za pośrednictwem spółki IBS - to ona pozyskuje zlecenia dla firmy KS. Odbiorcą końcowym usług świadczonych
przez KS są największe na świecie firmy samochodowe takie jak: - VW - AUDI - Bentley - Porsche - Lamborghini. Wytworzona w ramach projektu nowa wiedza
będzie komercjalizowana w wyniku sprzedaży usług badawczych Klientom. Wskaźniki projektu zostały wskazane oraz opisane w sekcji C.II oraz C.III wniosku.

RPLU.01.03.00-06-0040/17

KS ENGINEERING TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

6 405 506,67

5 207 729,00

2 999 651,89

57,60 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-03-06

2018-12-06

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Spółki TECH-SOFT

Celem projektu jest wzrost aktywności badawczo-rozwojowej Spółki Tech-Soft poprzez utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie. Inwestycja
obejmie zakup środków trwałych i WNiP, na bazie których będzie prowadzona działalność B+R. W wyniku projektu uruchomiona zostanie nowa usługa badawcza
świadczona na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań optymalizacyjnych wykorzystujących machine/deep learning w
wybranych procesach biznesowych. Usługa oparta zostanie o opracowane autorskie modele i algorytmy, uwzględniające bieżące informacje o przebiegu danego
procesu oraz zgromadzone i przetworzone przez CBR dane historyczne (ujęte w autorskich modelach danych). W ramach Centrum prowadzone będą również
własne badania w zakresie poszukiwania rozwiązań optymalizujących procesy usługowe i przemysłowe w obszarze automatyzacji i robotyzacji. Zespół badawczy
będzie poszukiwać algorytmów i budować modele generyczne (np. modele serwisowe i eksploatacyjne urządzeń w oparciu o dane bieżące i historyczne), celem
opracowania samouczących się optymalizatorów kosztowych i eksploatacyjnych. Algorytmy zostaną oparte na sztucznej inteligencja i zaimplementowane w
rozwiązaniach IT (np. systemie serwisowania czy oprogramowania sterującego robotem). Projekt będzie realizowany w ramach 1 zadania inwestycyjnego, które
potrwa 18 m-cy. Grupa docelowa dla wyników projektu została określona jako MSP prowadzące działalność usługową i produkcyjną na terenie woj. lubelskiego i
kraju. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia rezultatów i wskaźników: -poszerzenie oferty o innowacyjne rozwiązania opracowane w CBR i usługę
badawczą (wykorzystanie infrastruktury B+R przez Tech-Soft i odbiorców - nowe umowy) -rozwój współpracy z jednostkami naukowymi (1 szt.) -wzrost
zatrudnienia na stanowiskach badawczych (1 nowy pracownik), -wzrost liczby realizowanych projektów badawczych -istotne zwiększenie nakładów na
działalność B+R i wzrost aktywności badawczej.

RPLU.01.03.00-06-0041/17

TECH-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

5 235 372,00

4 256 400,00

2 979 480,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-16

2019-04-16

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego firmy ŁUKPOL

Przedmiotem projektu jest utworzenie centrum badawczo rozwojowego nowych technologii obuwniczych ŁUKPOL. Zakres projektu obejmuje budowę nowego
RPLU.01.03.00-06-0041/18
obiektu na terenie Łukowa oraz zakup maszyn i urządzeń laboratoryjnych niezbędnych do prowadzenia zaplanowanych prac badawczych. Dzięki realizacji
zakresu rzeczowego Wnioskodawca rozszerzy zakres działania o świadczenie usług badawczych na rzecz podmiotów działających w branży obuwniczej. Nowe
centrum badawcze będzie specjalizowało się w świadczeniu usług w następujących obszarach: 1. Modelowanie 3D nowych rodzajów obuwia skórzanego zgodnie z
wymogami zrobotyzowanego procesu produkcji, 2. Prototypowanie i pilotaż w skali półtechnicznej - opracowywanie i budowanie prototypów fizycznych obuwia
oraz jego elementów, Opracowywanie nowych produktów obuwniczych wg najnowocześniejszych technologii produkcji zgodnych z aktualnymi trendami
światowymi wymaga całkowitej zmiany podejścia oraz profesjonalizacji procesu projektowania oraz konstruowania nowych modeli obuwia. Centrum Badawczo
Rozwojowe ŁUKPOL będzie jedynym laboratorium w Polsce świadczącym kompleksowe usługi w zakresie przygotowania zoptymalizowanych projektów oraz
wykonania i przebadania prototypów w skali półtechnicznej gotowych do wdrożenia w działalności klientów. Dodatkowo w ramach CBR świadczone będą usługi
badawcze w obszarze badań materiałowych obuwniczych elementów polimerowych w zakresie: wytrzymałości mechanicznej, odporności na oleje i substancje
chemiczne, antyelektrostatyczności, izolacyjności, przewodzenia, twardości, wodoszczelności, absorbcji energii. Wdrożenie do oferty usług badawczych pozwoli
na rozwój działalności firmy poprzez dywersyfikację jej przychodów. Realizacja projektu jest opłacalna dla Wnioskodawcy i pozwoli na realizację celów
długoterminowej strategii. Utworzenie CBR nowych technologii obuwniczych pozwoli wzmocnienie potencjału badawczego regionu. Wskaźniki projektu zostały
wskazane oraz opisane w sekcji C.II oraz C.III wniosku.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ŁUKPOL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

6 736 992,86

4 952 278,91

2 971 367,34

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2021-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Utworzenie laboratorium do projektowania, diagnostyki i pomiarów systemów elektronicznych i tomografii przemysłowej

Projekt zakłada stworzenie w pełni funkcjonalnego laboratorium technik tomograficznych. W ramach projektu wnioskodawca przewiduje stworzenie szeregu
stanowisk konstrukcyjno-pomiarowych, w zakresie tomografii ultradźwiękowej, tomografii rezystancyjnej, tomografii termowizyjnej, analizy danych
georadarowych, projektowania i wykonywania elektronicznych obwodów drukowanych. Projekt został podzielony na pięć zadań. W pierwszym zadaniu zostaną
przeprowadzone prace adaptacyjne pomieszczeń, w celu stworzenia odpowiedniej infrastruktury technicznej laboratorium. Jednocześnie w tym zadaniu
laboratorium zostanie doposażone w niezbędne wyposażenie, które zapewni odpowiednie warunki pracy kadry naukowej. W drugim zadaniu zostaną stworzone
profesjonalne stanowiska tomograficzne, które umożliwią badania i analizę wyników pomiarowych w zakresie wyżej wymienionych technik i metod
tomograficznych. W kolejnym z zaplanowanych zadań laboratorium zostanie doposażone w niezbędną aparaturę pomiarową i oprogramowanie do modelowania
procesów elektrycznych fizycznych i geofizycznych. Zadanie czwarte zakłada stworzenie stanowiska do projektowani i wykonywania elektronicznych obwodów
drukowanych, łącznie z montażem elementów SMD. Ostatnie zadanie przewidziane w ramach realizacji projektu zakłada stworzenie profesjonalnego stanowiska
konstrukcyjno-pomiarowego tomografii procesowej. Stanowisko tomografii procesowej będzie oprócz niezbędnych urządzeń pomiarowych wyposażone w
specjalistyczne oprogramowanie do wizualizacji i analizy danych pomiarowych. Efektem realizacji projektu będzie w pełni funkcjonalne laboratorium technik
tomograficznych mogące oferować szeroki wachlarz usług w zakresie pomiarów tomograficznych, analizy danych tomograficznych i wykonywania
wielowarstwowych obwodów drukowanych.

NETRIX S.A.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

3 786 652,32

3 078 579,09

2 155 005,36

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-02

2018-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój laboratorium badawczo-rozwojowego w GEONEP GEOTECHNIKA Sp. j. poprzez wprowadzenie do badań podłoża
gruntowego sondowania sejsmicznego dylatometrem Marchettiego.

Głównym celem projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczo rozwojowej, mobilnego laboratorium polowego w nowym obszarze geonauk
RPLU.01.03.00-06-0042/17
multidyscyplinarnych, poprzez zakup niezbędnych śródków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących do wykonywania badań sondowania
sejsmicznego dylatometrem Marchettiego. Celem wykonywanych badań jest rozpoznanie podłoża gruntowego oraz określenie parametrów gruntu niezbędnych do
zaprojektowania i zabezpieczenia wykopu. Dzięki realizacji projektu zostanie stworzona nowa usługa prowadzenia badań podłoża gruntowego, tj. sondowanie
sejsmiczne dylatometrem Marchettiego. Dodatkowym celem projektu będzie usprawnienie pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych z prowadzonych
badan. W ramach projektu zostaną zakupione nowe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne, służące rozbudowie infrastruktury badawczo-rozwojowej
na bazie, której planowane jest rozszerzenie działalności B+R. Zadania w projekcie to: zakup nowych środków trwałych: Zestawu do sondowania dylatometrem
Marchettiego-1 zestaw, Płyta dynamiczna-1 zestaw; Laptop z systemem Windows do badań-2 zestawy; zakup wartości niematerialnych i prawnychOprogramowanie geotechniczne-1 zestaw. Grupą docelowa projektu będą: biura architektoniczne, deweloperzy, jednostki samorządowe oraz inni inwestorzy,
biura obrotu nieruchomości, fundusze inwestycyjne. 1)Cel na poziomie produktu: zakup nowych środków trwałych 4 zestawy oraz wartości niematerialnych i
prawnych 1 zestaw w celu rozbudowy infr. badawczo-rozwojowej.Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup ww. urządzeń. 2)Cel na poziomie rezultatu: - wzmocnienie i
rozszerzenie stałej współpracy z ośrodkiem bad.- rozwoj.- uczelnią wyższą;rozszerzenie współpracy z przedsiębiorstwami;- zostanie wprowadzona nowa usługa
laboratoryjna: sondowanie sejsmiczne dylatometrem Marchettiego;-utworzone zostanie 1 nowe stanowisko pracy w zespole naukowym.Zakup infr. badawczej
pozwoli na podniesienie konkurencyjności firmy w skali kraju.

GEONEP GEOTECHNIKA NEPELSKI CHYMOSZ SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

459 354,28

373 458,76

261 421,12

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-06-30

Konkursowy

08 Budownictwo

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Stworzenie nowoczesnego laboratorium poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w ARKONA Laboratorium
Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk

W ramach projektu firma ARKONA zamierza zakupić nowoczesną aparaturę laboratoryjną w celu rozwinięcia istniejącego już działu badawczo-rozwojowego.
Dzięki zastosowaniu opisanych w projekcie urządzeń oraz odpowiednim przygotowaniu merytorycznym personelu, możliwe będzie wykonywanie takich badań jak
(głównie w specjalizacji 21.10.Z, 21.20.Z, jak też badanie produktów z działu 10, 11, 36 wg PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje
Województwa Lubelskiego): Badanie MIC substratów używanych w produkcji/produktów, Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza, Badanie czystości
mikrobiologicznej wody, Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni, Wykonywanie antybiogramów, Barwienie metodą Ziehla-Neelsena, Barwienie Grama,
Oznaczanie ogólnej liczby mikroorganizmów mezofilowych bakterii tlenowych, Oznaczanie ogólnej liczby mikroorganizmów beztlenowych, Identyfikowanie
rodzajowe bądź gatunkowe mikroorganizmów oraz badania jakościowe takie jak: rozdrabnianie, mieszanie, homogenizacja prób o różnej strukturze i twardości,
oznaczanie zawartości wody, wyznaczanie krzywej płynięcia, wyznaczanie lepkości oraz granicy plastyczności, badania wytrzymałości na zginanie, rozciąganie i
ściskanie. Poszerzona oferta badań pozwoli ARKONIE na łatwiejsze opracowywanie nowych produktów dla branży stomatologicznej, bez konieczności zlecania
badań na zewnątrz. Jednocześnie nowoczesne laboratorium pozwoli firmie na stworzenie oferty usług badawczych dla zainteresowanych podmiotów
zewnętrznych. Zgodnie z założeniami firmy oferta badań ma być skierowana do branży określonych w Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach Województwa
Lubelskiego, głównie do branży stomatologicznej, farmaceutycznej, spożywczej i innych. W ramach rezultatów projektu firma nawiąże współpracę w zakresie
wykonywania badań z minimum dwoma przedsiębiorstwami. Jednocześnie Beneficjent zakłada, że realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w
dziale badawczo-rozwojowym firmy.

RPLU.01.03.00-06-0043/16

ARKONA LABORATORIUM FARMAKOLOGII STOMATOLOGICZNEJ GRZEGORZ KALBARCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

668 269,69

543 308,69

380 316,08

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-02

2019-03-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa generatora udarów prądowych w Laboratorium Aparatów Niskiego Napięcia w Lublinie o napięciu ładowania
kondensatorów do 80kV i możliwością rejestracji amplitudy i kształtu udaru wykorzystywanego jako niezbędny element
do akredytowanego badania typu elementów systemów odgromowych w zakresie znamionowego prądu udaru na wyjściu
od 50kA do 200kA dla impulsu 10/350 i wykorzystywanego jako niezbędny element do akredytowanego badania typu
ograniczników przepięć w zakresie znamionowego prądu udaru na wyjściu od 5kA do 100kA dla impulsu 10/350 oraz
budowa układu rejestracji szybkich przebiegów zwarciowych i udarowych niezbędnego do realizacji badania typu
ograniczników przepięć typ I i typ I+II - norma PN-EN 61643-11:2016 punkt 8.3.5.3 i punkt 8.3.8.

Budowa generatora udarów prądowych w w Lublinie wykorzystywanego jako niezbędny element do akredytowanego badania typu elementów systemów
odgromowych i ograniczników przepięć oraz budowa układu rejestracji szybkich przebiegów zwarciowych i udarowych niezbędnego do realizacji badania typu
ograniczników przepięć typ I i typ I+II. Realizacja projektu spowoduje wejście SEP-BBJ w nowe obszary badań, będzie dopełnieniem inwestycji prowadzonych w
poprzednich latach, spowoduje wzrost kompetencji i potencjału kadry badawczej, wzrost liczby naukowców w jednostce, skierowane jest do producentów
systemów odgromowych i importerów ograniczników przepięć, umożliwi otrzymywanie certyfikatów co da możliwość postawienia takiego wymogu podczas
przetargów - co w przypadku certyfikatów typu 5 prowadzonych przez SEP-BBJ daje odbiorcy wysoki stopień zaufania, że wyrób spełnia deklarowane parametry i
daje możliwość rezygnacji z kontroli odbiorczych przenosząc te koszty na producenta - posiadacza certyfikatu, umożliwi kontrolę rynku przez nadzór rynku np.
UOKiK / kontrolne badania w akredytowanym laboratorium /, umożliwi polskim producentom wejście na rynki zagraniczne dzięki otrzymanym z SEP-BBJ
certyfikatom i na ich podstawie otrzymaniem certyfikatów zagranicznych / np. z niemieckiego VDE / dzięki uznawaniu kompetencji SEP-BBJ przez europejskie i
światowe jednostki certyfikujące. Dzięki możliwości akredytowanego badania typu producenci uzyskują potwierdzenie własnej oceny konstrukcji, możliwość
spełnienia wymagań prawnych przy wprowadzeniu wyrobu do obrotu, uzyskanie lepszej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym oraz przewagi w przetargach i
zamówieniach publicznych. Odbiorcom / użytkownikom ułatwi dokonanie prawidłowego wyboru wyrobu, większy stopień zaufania do jakości produktu i poprawi
ogólne bezpieczeństwo obywateli i środowiska.

RPLU.01.03.00-06-0043/17

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 291 500,00

1 050 000,00

630 000,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-03-20

2018-07-18

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.01.03.00-06-0038/16

RPLU.01.03.00-06-0042/16

Rozwój działalności badawczo rozwojowej przedsiębiorstwa TOMASZ RYGALIK STUDIO RYGALIK poprzez utworzenie
multidyscyplinarnego Centrum B+R w Sobolach

Przedmiot projektu obejmie utworzenie multidyscyplinarnego centrum B+R przedsiębiorstwa Tomasz Rygalik Studio Rygalik. Projekt obejmie następujące
działania: 1. Przeprowadzenie prac budowlanych związanych z utworzeniem centrum B+R 2. Zakup niezbędnych środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych, w tym: a) narzędzi do prototypowania - celem tworzenia modeli oraz funkcjonalnych prototypów - w materiałach zastępczych (np. do testowania
ergonomii lub skali) oraz w materiałach docelowych (do testowanie materiałów, połączeń materiałów itp..) b) przyrządów pomiarowych i badawczych, c)
specjalistycznego oprogramowania, d) zestawów komputerowych, e) pozostałego wyposażenia. Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczo rozwojowego Wnioskodawcy na potrzeby świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych podmiotów w wyniku utworzenia centrum B+R. W wyniku
realizacji projektu Wnioskodawca uzyska możliwość świadczenia usług B+R tj.: - ANALIZA MATERIAŁOWA (w tym badania wytrzymałościowe i odpornościowe,
testowanie powłok ochronnych, testy skurczliwości, testowanie i analiza możliwych połączeń materiałów, pomiary, eksperymenty) - KOMPLEKSOWA USŁUGA
BADAWCZO-ROZWOJOWA (obejmująca cały proces badawczy od poziomu 2 do 9 TRL). Odbiorcami projektu będą głównie firmy MSP z woj. lubelskiego, z sektora
przemysłowego. Wskaźniki Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw wyniosą:1339774,64 zł. Wsparcie (dotację) otrzyma 1
firma, która będzie ponosiła nakłady inwestycyjne na działalność B+R i będzie współpracować z ośrodkami badawczym. Wsparte zostanie 1 laboratorium
badawcze. Nakłady inwest. na zakup aparatury naukowo - bad. wyniosą: 469000 zł. Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach 1 EPC. Liczba
naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastr. badawczej - 5 EPC Liczba projektów B+R realizowanych przy wyk. wspartej infrastr. badawczej - 10 szt.
Liczba przeds. korzystających ze wspartej infrastr. badawczej - 40 szt..

Centrum Badawczo-Rozwojowe Paliw Alternatywnych

RPLU.01.03.00-06-0046/17

TOMASZ RYGALIK STUDIO RYGALIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

5 156 265,21

4 074 729,87

2 852 310,90

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-10

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

CEL: Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez rozszerzenie działalności firmy, budowę laboratorium oraz prowadzenie prac B+R na
RPLU.01.03.00-06-0047/17
rzecz innych podmiotów, w tym: działających w branży kotlarskiej, zajmujących się składowaniem i przetwarzaniem odpadów, produkcją paliw RDF. Cel ten
zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania: 1. Zakup infrastruktury do prowadzenia prac B+R, w tym: materiały i roboty budowlane, stanowisko badawcze do
badania mocy, sprawności energetycznej urządzeń energetycznych, komputer, oprogramowanie, kamera termowizyjna, Analizator spalin, Pyłomierz laserowy,
Kalorymetr, Czujnik temperatury Waga podłogowa, Termoelement, Zestawy narzędzi, szafki narzędziowe, szlifierka miernik elektryczny, Palnik plazmowy, gilotyna,
elektryczny wózek masztowy, Stoły Demelera z osprzętem, Zestaw MT, meble, kamera sieciowa, czujnik dymu i czadu, system kontroli dostępu PRODUKT:
Laboratorium wyposażone w infrastrukturę do wykonywania prac B+R na rzecz innych podmiotów CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ
NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi Liczba
przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo - badawczej Liczba wspartych
laboratoriów badawczych NA POZIOMIE REZULTATU: Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Liczba projektów B+R
realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej Liczba
nowych naukowców we wspieranych jednostkach

STANISŁAW KRZACZEK ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

2 841 741,61

2 255 781,32

1 353 468,76

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2020-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa laboratorium i stworzenie infrastruktury badawczej służącej do badania kondycji roślin

Projekt polega na stworzeniu zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa, wykorzystywanego głównie do świadczenia usług badawczorozwojowych na rzecz innych podmiotów i na potrzeby własne. Inwestycja ta jest elementem długookresowej strategii rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Projekt
ma na celu realną poprawę konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa oraz przyczynia się do zwiększenia udziału przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów
na infrastrukturę badawczo-naukową w regionie. Realizacja projektu związana jest z zakupem materiałów i robót budowlanych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz środków trwałych w celu stworzenia zaplecza badawczego (laboratorium) i wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowej usługi badawczej. W
wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie zatrudniony nowy pracownik naukowo-badawczy. Realizacja projektu pozwoli na świadczenie przez przedsiębiorstwo
usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych podmiotów. Projekt jest zgodny z celami Działania 1.3 oraz z zapisami RPO WL 2014-2020. Realizacja projektu
wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy na rynku regionalnym i krajowym. W ramach realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie kluczowych dla projektu
wskaźników produktu i rezultatu (zgodnie z regulaminem konkursu - wskaźniki opisane w sekcji C.II, C.III formularza wniosku). Wynik przeprowadzonych
inwestycji - uruchomienie zaplecza badawczo-rozwojowego zostanie skierowany do szerokiego grona odbiorców, w tym przedsiębiorców z sektorów innych niż
B+R. Stworzenie zaplecza badawczego to element silnej przewagi konkurencyjnej związanej z nasza działalnością. Dla tworzenia optymalnych rozwiązań o dużym
znaczeniu praktycznym uruchomimy usługę wykonywania badań dla innych podmiotów podejmujących działanie w tej branży. Rynek krajowy a szczególnie
region, w którym prowadzimy działalność cechuje się niskim poziomem konkurencyjności na poziomie badawczym dlatego też, podejmujemy działania mające na
celu wdrożenie nowych usług

RPLU.01.03.00-06-0048/17

MARIA KOCIEL FIRMA USŁUGOWA "OGRÓD"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

956 412,78

767 671,37

537 369,94

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa potencjału badawczego firmy w oparciu o aparaturę do badań materiałów twardych i supertwardych.

Celem bezpośrednim projektu jest budowa przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym wnioskodawcy w oparciu o prorynkowe zwiększenie
jego aktywności badawczej. Cel zostanie osiągnięty przez realizację działań inwestycyjnych obejmujących zakup aparatury. Nabyty wyposażenie będzie stanowiło
podstawę nowoczesnego zaplecza badawczego. Powstałe zaplecze ma posłużyć rozwojowi badań w zakresie przemysłowego zastosowania nowych i aktualnie
dostępnych materiałów twardych i supertwardych. Celem pośrednimi jest podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia o
wysoko wykwalifikowaną kadrę. Wdrożenie zaplanowanych we wniosku zadań spowoduje osiągnięcie ww. celów. Uruchomienie zaplecza badawczego będzie
skutkowało m.in. zwiększeniem poziomu zatrudnienia o wysoko wykwalifikowaną kadrę, która będzie pracowała na terenie stworzonego zaplecza. Zakup
wszystkich zakładanych środków trwałych spowoduje zwiększenie poziomu innowacyjności samego przedsiębiorstwa. Odbiorcami usług badawczych będą
przedstawiciele specjalistycznych gałęzi przemysłu (m.in. przemysł metalowy, samochodowy, lotniczy, łożyskowy). Warto wspomnieć, że na etapie aplikowania
Wnioskodawca ma już identyfikowało grupy docelowe, rynki zbytu oraz zapotrzebowanie. Wskaźniki potwierdzające realizację ww. celów to: Liczba
przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R; Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach. Liczba przedsiębiorstw
korzystających ze wspartej infrastruktury badawczo- rozwojowej.

RPLU.01.03.00-06-0049/17

ZAKŁAD NARZĘDZI DIAMENTOWYCH I SPIEKANYCH CZESŁAW PYRZYNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

348 090,00

275 000,00

192 500,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-30

2018-04-08

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Infrastruktura badawczo - rozwojowa w firmie "BK SIATMET" - Bogdan Koper

Projekt polega na stworzeniu laboratorium B+R w firmie "BK SIATMET" - Bogdan Koper. W jego ramach zrealizowane zostanie 1 zadanie polegające na zakupie
nowych środków trwałych (aparatury badawczej oraz specjalistycznych maszyn i urządzeń). W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca powstanie
laboratorium, świadczące kompleksowe usługi badawcze z zakresu materiałoznawstwa (wytrzymałość, jakość) prefabrykatów stosowanych w branży budowlanej.
. Firma planuje być otwarta na każdego klienta - tego który już produkuje i chce przebadać, zmodyfikować, unowocześnić własny produkt i tego który ma dopiero
koncepcję i chce aby po dokonaniu odpowiednich badań stworzyć dla niego prototyp (VI poziom gotowości technologicznej), a następnie przebadać go w
warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych w celu przygotowania go do produkcji.

RPLU.01.03.00-06-0050/17

"BK SIATMET" - BOGDAN KOPER

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

3 874 500,00

3 150 000,00

2 205 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2019-06-30

Konkursowy

08 Budownictwo

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w Zakładzie Usług Budowlano-Drogowych ,,Drogbud"

Celem projektu "Infrastruktura badawczo-rozwojowa w Zakładzie Usług Budowlano-Drogowych ,,Drogbud" jest zwiększenie nakładów na infrastrukturę badawczo- RPLU.01.03.00-06-0051/17
rozwojową w firmie poprzez rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń
laboratoryjnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R (zgodnie z założonym Planem). Wskaźniki Projekt realizowany od 1.12.2017 r. do
30.06.2018 r.

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO-DROGOWYCH "DROGBUD" ŁUKASZ MICHALSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 229 203,34

999 352,30

699 546,58

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-12-01

2019-04-15

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Infrastruktura badawczo - rozwojowa P.P.H.U "Malinex" Ryszard Malinowski

Cel szczegółowy Działania 1.3 "Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach" zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości
RPLU.01.03.00-06-0052/16
nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w regionie zostanie określony dla realizacji naszego projektu "Infrastruktura badawczo-rozwojowa w P.P.H.U
"Malinex" Ryszard Malinowski" jest realizowany poprzez zakup nowych środków trwałych: -Pionowe stanowisko laboratoryjne do utwardzania stali
niskowęglowych, -Twardościomierz stacjonarne, -Stanowisko testowe do badań wytrzymałościowych, -Urządzenie klimatyzacyjne. Wskaźniki: PRODUKTU:1.Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie(CI1)=1szt.Miarą jest podpisana umową o dofinansowanie. 2.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje(CI2)=1szt.
Miarą jest podpisana umowa o dofinansowanie. 3.Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI6)=657041zł. Miarą jest
podpisana umowa o dofinansowanie.4.Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi(CI26)=1szt.5.Miarą wskaźnika jest podpisana umowa
o współpracy.6.Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R.=1szt. Nasza firma ponosi w ramach projektu nakłady inwestycyjne
na działalność B+R poprzez realizację stosownych umów/zamówień.7.Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej=1239700 zł. Miarą są
faktury zakupu potwierdzające nakłady poniesione przez firmę na zakup aparatury naukowo-badawczej w związku z realizowanym projektem REZULTATU:1.Liczba
przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej=szt. 5Mierzony ilością umów zawartych z podmiotami, którym udostępniono infrastrukturę
badawczą, oraz stosownymi dowodami księgowymi, potwierdzającymi realizację tych umów 2.Liczba nowych naukowców we wspieranych
jednostkach(CI24)EPC=szt.1 Mierzony liczbą nowych stanowisk pracy brutto(które nie istniały wcześniej)bezpośrednio prowadzących działalność badawczą i
rozwojową(B+R)firmy-umowa o pracę z nowym prac. naukowym.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "MALINEX" RYSZARD
MALINOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 524 831,00

1 239 700,00

867 790,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-07-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa Centrum B+R jako zwiększenie potencjału naukowo-przemysłowego PZZ Lubella w produkcji innowacyjnej
żywności ekstrudowanej.

Dzięki projektowi możliwe będzie pobudzenie sektora prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług B+R na rzecz innych podmiotów poprzez wykorzystanie
funduszy unijnych do rozbudowy i doposażenia Centrum B+R. Dodatkowo nastąpi wzmocnienie współpracy przedsiębiorstwa z sektorem nauki i MŚP.
Opracowane w ramach prowadzonych prac pilotażowych nowe, innowacyjne wyroby ekstrudowane, będą wdrażane w siedzibie Wnioskodawcy lub w
jednostkach zlecających prace B+R. Planowana jest stała i ścisła współpraca z lokalnym sektorem naukowym posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu
techniki ekstruzji i jej aplikacji w przemyśle. Współpraca z sektorem MŚP dotyczyć będzie m.in. zlecenia badań akredytowanych potwierdzających zakładane w
projekcie cele a także opracowania nowych produktów w postaci tzw. marek własnych w postaci kompleksowej usługi B+R. Tym samym Wnioskodawca rozwinie
wprowadzone do swojej oferty świadczenie usług B+R na rzecz innych podmiotów. Zadania projektu będą skupiać się na opracowywaniu całkowicie nowych
receptur i technologii produkcji w obszarze galanterii śniadaniowej i makaronów. Całość działań dostarczy więcej wiedzy z zakresu możliwości wytwarzania
innowacyjnych wyrobów ekstrudowanych, które mogą wzbogacić i urozmaicić ofertę handlową m.in. Wnioskodawcy, wpłynąć bezpośrednio na wzrost jego
konkurencyjności i pozycję rynkową. Uzyskane w wyniku prac Centrum B+R nowe wyroby będą stanowić innowacyjność, zarówno pod względem składu,
właściwości sensorycznych jak i wartości odżywczej. Badania będą skupiać się będą również na minimalizacji stopnia przetworzenia żywności i utraty cennych
składników odżywczych oraz korzystnych substancji bioaktywnych w gotowym produkcie. Istnieje potrzeba zwiększenia prorynkowej aktywności badawczej
Wnioskodawcy. Dzięki rozbudowanej działalności powstanie możliwość zwiększenia liczby aplikacji i docelowo produkcji nowoczesnych produktów w stosunku
do produktów/technologii stosowanej już od ponad 10 lat w przedsiębiorstwie.

RPLU.01.03.00-06-0052/17

PZZ LUBELLA GMW SP. Z O.O. SP. K.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

4 846 187,79

3 919 333,40

1 959 666,68

50,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-09-30

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

057 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach,
związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Centrum Badawczo-Rozwojowe jako zwiększenie potencjału naukowo-przemysłowego PZZ Lubella w produkcji
innowacyjnej żywności ekstrudowanej.

Głównym celem projektu jest pobudzenie sektora prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług B+R na rzecz innych podmiotów poprzez wykorzystanie
funduszy unijnych do utworzenia i kompleksowego wyposażenia Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Dodatkowo nastąpi wzmocnienie współpracy
przedsiębiorstwa z sektorem nauki i MŚP. Opracowane w ramach prowadzonych prac pilotażowych nowe, innowacyjne wyroby ekstrudowane, zostaną wdrożone
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Planowana jest stała i ścisła współpraca CBR z lokalnymi sektorem naukowym posiadającym wieloletnie
doświadczenie z zakresu techniki ekstruzji i jej aplikacji w przemyśle. Współpraca z sektorem MŚP dotyczyć będzie m.in. zlecenia badań akredytowanych
potwierdzających zakładane w projekcie cele a także opracowania nowych produktów w postaci tzw. marek własnych w postaci kompleksowej usługi B+R. Tym
samym Wnioskodawca wprowadzi do swojej oferty świadczenie usług B+R na rzecz innych podmiotów. Zadania projektu będą skupiać się na opracowywaniu
całkowicie nowych receptur i technologii produkcji w obszarze galanterii śniadaniowej i makaronów. Całość działań dostarczy wiedzy z zakresu możliwości
wytwarzania innowacyjnych wyrobów ekstrudowanych, które mogą wzbogacić i urozmaicić ofertę handlową Wnioskodawcy, wpłynąć bezpośrednio na wzrost
konkurencyjności i jego pozycję rynkową. Uzyskane w wyniku prac CBR całkowicie nowe wyroby będą stanowić innowacyjność, zarówno pod względem składu,
właściwości sensorycznych jak i wartości odżywczej. Badania będą skupiać się będą również na minimalizacji stopnia przetworzenia żywności i utraty cennych
składników odżywczych oraz korzystnych substancji bioaktywnych w gotowym produkcie. Istnieje potrzeba zwiększenia prorynkowej aktywności badawczej
Wnioskodawcy. Dzięki działalność CBR powstanie możliwość zwiększenia liczby aplikacji i docelowo produkcji nowoczesnych produktów w stosunku do
produktów/technologii stosowanej już od ponad 10 lat w przedsiębiorstwie.

RPLU.01.03.00-06-0053/16

PZZ LUBELLA GMW SP. Z O.O. SP. K.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

9 995 620,00

5 244 000,00

2 622 000,00

50,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-10-01

2019-09-30

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

057 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach,
związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Moduł do przetwarzania i charakteryzacji wielordzeniowych komponentów światłowodowych

Realizacja projektu obejmuje działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę istniejącej jednostki o nowoczesne maszyny i urządzenia wykorzystywane do
badań przemysłowych innowacyjnych rozwiązań i świadczenia usług, które nie są dostępne na rynku. Moduł do przetwarzania i charakteryzacji wielordzeniowych
komponentów światłowodowych umożliwi przetwarzanie komponentów z zastosowaniem izotropowego pola plazmy, zapewniającego doskonałą symetrię oraz
precyzję wykonywanych operacji, co jest zagadnieniem mającym kluczowy wpływ na badania zastosowań światłowodów wielordzeniowych i komponentów na
nich opartych.Dzięki zakupowi modułu Wnioskodawca będzie mógł poszerzyć swoją ofertę o szereg unikalnych usług - usługi polegające na łączeniu różnych
komponentów światłowodowych; usługi charakteryzacji połączenia włókna wielordzeniowego z komponentami typu Fan In/Out; usługi polegające na
przetwarzaniu komponentów, zmieniając ich wybrane właściwości optyczne i mechaniczne.Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: wskaźniki produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 1 197 000,00 zł; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
dotacje 1 szt.; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 szt.;Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 1 szt.;Liczba
przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 1 szt.; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej 3 990 000,00 zł; Liczba
wspartych laboratoriów badawczych 1 szt.; - wskaźniki rezultatu: Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach 1 szt.; Liczba przedsiębiorstw
korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej 5 szt.; Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej 8 szt.,
Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej 1 szt. Grupą docelową projektu są podmioty działające w branży przemysłowej,
telekomunikacji.

RPLU.01.03.00-06-0053/17

POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

4 907 700,00

3 990 000,00

2 793 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2019-01-31

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Lubelskie laboratorium otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast

Głównym celem przedmiotowego projektu jest podniesienie potencjału przedsiębiorstw objętych partnerstwem w zakresie świadczenia usług B+R w obszarze
RPLU.01.03.00-06-0055/16
otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast. Cel zostanie zrealizowany do 31.12.2018 r. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie infrastruktury
B+R, która stanowić będzie o nowym potencjale rozwojowym poszczególnych przedsiębiorstw - podnosząc ich przewagę konkurencyjną w skali rynku krajowego i
pozwalając na wprowadzenie nowych usług B+R, które dotychczas nie były i nie mogły być świadczone. Cel realizowany będzie poprzez budowę zaplecza
lokalowego, zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - które będą infrastrukturalną podstawą do funkcjonowania
Lubelskiego laboratorium otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast. Dzięki realizacji inwestycji powstanie miejsce świadczenia usług B+R z
zakresu, który dotychczas nie był dostępny na ternie regionu, ani kraju. Będzie to miejsce sprzyjające tworzeniu i testowaniu nowych, innowacyjnych produktów
przedsiębiorstw - które służyć będą rozwijaniu inteligentnych miast. Zakładane wskaźniki projektu: - liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie- 9; - liczba
przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 9; - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw - 2 407 379,78 zł; - Liczba przedsiębiorstw
ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R - 9; - Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej: 582 938,00 zł; - Liczba przedsiębiorstw
korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej: 18 - Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (EPC): 8

EUROCOMPASS SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

5 249 647,40

4 213 116,01

2 949 181,21

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-10-17

2019-03-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Stworzenie innowacyjnego laboratorium informatycznego w postaci klastra obliczeniowego GPU/CPU na potrzeby badań
dla przemysłu

Planowany projekt dotyczy budowy innowacyjnego laboratorium informatycznego w postaci klastra obliczeniowego o wysokiej mocy, dedykowanego badaniom
na rzecz przemysłu. Pomysł laboratorium opiera się na stworzeniu nowoczesnej infrastruktury komputerowej wspartej specjalistycznym autorskim
oprogramowaniem do modelownia, symulacji i projektowania, dzięki której możliwe będzie przeprowadzanie symulacji i wirtualnych testów wydajnościowych i
efektywnościowych technologii i produktów znajdujących się w ofercie studiów graficznych (rendering) i producentów leków (modelowanie molekularne). Pomysł
na ww. laboratorium jest elementem strategii firmy ukonsytyuowanym na etapie jej tworzenia i rozmów z jej inwestorem, który kładł szczególny nacisk na
dywersyfikację źródeł przychodu. W wyniku realizacji tej strategii podjęto w 2014r. ścisłą współpracę z UMK w Toruniu, której pierwszym rezultatem są badania z
zakresu wydajności systemów obliczeniowych. W chwili obecnej firma chcąc realizować dalej przyjęte założenia rozwojowe podjeła się przygotowania
niniejszego projektu, który umożliwi poszerzenie jej oferty rynkowej o dedykowane badania informatyczne dla wybranych branż sklasyfikowanych w
inteligentnych specjalizacjach regionu województwa lubelskiego. Zakres projektu został dobrany w sposób umożliwiający optymalną odpowiedź na
zidentyfikowaną i coraz powszechniejszą potrzebę dostępu do taniej i szybkiej mocy obliczeniowej dla przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej i usług
graficznych z regionu oraz pozwalający na bardziej energooszczędne prowadzenie działalnosci przez te firmy (nawet 8-krotne zmniejszenie zużycia energii). W
przyszłości Wnioskodawca nie wyklucza poszerzenia spektrum prowadzonych badań o kolejne branże przemysłu, dla których coraz ważniejsze staję się
testowanie i weryfikowanie koncepcyjnych rozwiązań technolog. i produktowych w środowisku wirtualnym coraz bardziej zbliżonym do warunków środowiska
naturalnego, a przez to mniej kosztownym i czasochłonnym.

RPLU.01.03.00-06-0056/16

COPERNICUS COMPUTING SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 417 555,48

1 065 406,24

745 784,37

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-12-01

2017-12-01

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

WYPOSAŻENIE LABOLATORIUM BADAWCZO - ROZWOJOWEGO W IZBĘ POMIAROWĄ

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez zakup infrastruktury badawczo-laboratoryjnej umożliwiającej
podejmowanie prac B+R przez Wnioskodawcę w celu dywersyfikacja oferty o usługi B+R kierowane dla podmiotów rynkowych MSP działających w branży
motoryzacyjnej i lotniczej oraz pokrewnych, jak również z przeznaczeniem na własne potrzeby komercjalizacyjne. Wskaźniki PRODUKTU: 1.Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI1) = 1 szt. 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)= 1szt. 3.Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) = 258 000zł. 4. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R.=1 szt. 5Nakłady inwestycyjne na
zakup aparatury naukowobadawczej= 860 000,00 zł. 6. Liczba laboratoriów badawczych = szt.1. REZULTATU: 1.Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej
infrastruktury badawczej = szt. 3 Mierzony ilością umów zawartych z podmiotami, którym udostępniono infrastrukturę badawczą, oraz stosownymi dowodami
księgowymi, potwierdzającymi realizację tych umów. 2.Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI24) EPC = szt.1 Mierzony liczbą nowych
stanowisk pracy brutto (które nie istniały przed projektem) bezpośrednio prowadzących działalność badawczą i rozwojową (B+R) firmy. 3. Liczba projektów B+R
realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej = szt. 1 Mierzony liczbą umów na realizację projektów obejmujących prowadzenie
działalności B+R we wspartej infrastrukturze badawczej. Zadania - Wyposażenie pracowni badawczo-rozwojowej Zakres rzeczowy: Naszą ambicją jest stworzenie
zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności poprzez zakup. środków trwałych na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R, działającego
na obszarze całego kraju i obejmującego szeroki zakres usług badawczych dla przedsiębiorstw MŚP. Grupa docelowa zweryfikowana badaniem rynku to
motoryzacyjna i lotnicza.

RPLU.01.03.00-06-0056/17

BEST METAL PERFEKT SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 057 800,00

860 000,00

602 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-15

2018-11-05

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wyposażenie laboratorium działu badań i rozwoju w WYTWÓRNI MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA

Głównym celem projektu jest zakup środków trwałych w postaci urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia prac badawczorozwojowych przez dział B+R firmy POL-MAK S.A.. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia współpracy między strefą badawczo - rozwojową a
gospodarką, w strategicznym dla regionu obszarze- BIOGOSPODARKA. W wyniku realizacji projektu firma wykorzysta swoje kompetencje w dziedzinie B+R
związanej z sektorem rolno-spożywczym. Obecnie posiadane zaplecze laboratoryjne umożliwia prowadzenie bieżących badań i analiz niezbędnych do
zapewnienia właściwej jakości oferowanych produktów. Zakup nowoczesnej aparatury laboratoryjnej pozwoli na zwiększenie potencjału badawczo rozwojowego przedsiębiorstwa, dogłębną analizę otrzymywanych surowców produkcyjnych, a tym samym poprzez komercjalizację badań w tym zakresie i ich
sprzedaż w postaci usług badawczych. Zakupione urządzenia laboratoryjne pozwolą na poszerzenie oferty przedsiębiorstwa o nowy, dotychczas nieoferowany
rodzaj usług - badań i analiz w zakresie surowców dostarczanych do zakładu (obszar wysokojakościowej produkcji spożywczej - Inteligentna specjalizacja:
Biogospodarka), co pozwoli na uzyskanie dodatkowych przychodów. Grupą docelową projektu, dla której POL-Mak będzie świadczył usługi zewnętrzne, będą
dostawcy surowców produkcyjnych dla Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK S.A. oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji makaronów.

RPLU.01.03.00-06-0057/16

WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

510 085,77

407 103,04

244 261,82

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-26

2017-08-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wprowadzenie do oferty SPARK-IT sp. z o.o. innowacyjnych usług z zakresu B+R

Celem projektu jest stworzenie wysokowydajnego laboratorium mającego na celu prowadzenie badań nad wydajnością i niezawodnością infrastruktury IT
klientów. Po przeprowadzeniu badania infrastruktury IT będziemy w stanie wskazać słabe jej punkty oraz zalecane ścieżki rozwoju, które należy obrać w celu
podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa klienta. W laboratorium zostanie stworzona infrastruktura IT, która umożliwi przeniesienie badanej
infrastruktury IT klienta w wirtualne środowisko laboratoryjne. Laboratoriom zostanie wyposażone w wydajną, klimatyzowaną serwerownię. Urządzenia
laboratoryjne zostaną zabezpieczone pod kątem zasilania awaryjnego w zasilacz UPS, który wyeliminuje możliwe zagrożenia wynikające z niestabilnej sieci
elektrycznej. Niezbędnym zabezpieczeniem całości infrastruktury IT laboratorium, będą regularnie wykonywane kopie danych. Serwerownia dodatkowo będzie
objęta stałym monitoringiem wizyjnym (CCTV). Dostęp do infrastruktury laboratoryjnej zostanie zabezpieczony szyfrowanym kanałem VPN. Środowisko
laboratoryjne zostanie stworzone w oparciu o dwa serwery. Serwery będą pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows Server. Dzięki
zastosowanym systemom operacyjnym możliwe będzie stworzenie wirtualnej platformy Hyper-V, na której możliwe będzie wierne odtworzenie infrastruktury IT
klienta. W wirtualnym środowisku infrastruktury IT klienta, możliwe będzie przeprowadzenie przez wyspecjalizowanych pracowników laboratorium szeregu
testów, analiz oraz diagnostyki wydajności. Efektem działań testów będzie szczegółowy raport dotyczący słabych punktów infrastruktury IT klienta. Pozwoli to na
wskazanie najlepszych ścieżek rozwoju systemów informatycznych klienta w celu podniesienia wydajności. W znacznym stopniu spowoduje, to podniesienie
konkurencyjności poprzez skrócenie czasu wykonywanych kluczowych procesów biznesowych klienta.

RPLU.01.03.00-06-0058/16

SPARK-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

259 226,70

215 790,00

151 053,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-07-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

OŚRODEK ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII

Realizacja projektu obejmuje utworzenie nowej infrastruktury badawczo- rozwojowej na potrzeby prowadzenia badań i prac rozwojowych dla innych podmiotów. RPLU.01.03.00-06-0061/16
Przedsiębiorca zakłada prowadzenie badań na potrzeby własne oraz innych podmiotów jak też możliwość dzierżawy zakupionej infrastruktury naukowobadawczej w celu prowadzenia prac badawczo- rozwojowych w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu. Planowane w ramach projektu działania to:
1.Budowa OŚRODKA ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII 2.Zakup aparatury naukowo- badawczej do INFORMATYCZNEGO LABORATORIUM BADAWCZOROZWOJOWEGO do prowadzenia badań w zakresie informatyki, elektroniki automatyki oraz ich wykorzystania w OZE (kody PKD: 26.30.Z, 61.20.Z, 62.01.Z,
62.09.Z, 72.19.Z) 3.Zakup aparatury naukowo- badawczej CHEMICZNEGO LABORATORIUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO do prowadzenia badań w zakresie
biotechnologii (kody PKD: 20.15.Z, 21.10.Z, 20.13.Z, 20.59.Z, 72.11.Z) 4.Zakup aparatury naukowo- badawczej WETERYNARYJNEGO LABORATORIUM BADAWCZOROZWOJOWEGO do prowadzenia badań w zakresie biotechnologii (21.10.Z, 21.20.Z, 72.11.Z, 72.19.Z)

OŚRODEK ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

1 243 394,85

996 594,87

697 616,41

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2018-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Podniesienie konkurencyjności J.G. Service porzez rozbudowę działu B+R

Głównymi celemi projektu jest świadczenie usług badawczych dla podmiotów zewnętrznych, oraz przeprowadzania badań własnych. Cel ten zostanie osiągnięty
poprzez budowę centrum B+R na bazie obecnego laboratorium, które zostało utworzone w 2010, i to w nim były opracowane nasze najlepsze rozwiązania
technologiczne które zostały opatentowane P.392522, P.397909, P.397910, W.121138, P.399649 i zdobyły bardzo dobrą pozycję ryjkową co pozwoliło firmie na
prawie 4 krotne zwiększenie obrotu. Centrum B+R będzie zajmowało się opracowywaniem nowoczesnych technik utwardzania powierzchniowego materiałów i
części maszyn , poprzez dyfuzyjne azotowanie nawęglanie i hartowanie , oraz opracowywaniem efektywnych technologii wytwarzania części dla przemysłu
lotniczego jak i pozostałych gałęzi gospodarki.Prowadzone badania pozwolą na dwu torowy rozwój J.G. Service poprzez: - prowadzenie badań własnych nad
rozwojem technologii utwardzania powierzchniowego materiałów i części maszyn, w celu poprawy jakości własnych produktów, - poszerzenie oferty firmy dla
innych podmiotów gospodarczych o świadczenie specjalistycznych usług badawczych, takich jak: ultraprecyzyjne pomiary gotowych elementów w celu
wychwycenia błędów kształtu, badania struktury twardości utwardzanych materiałów i części metalowych, opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie
podniesienia właściwości fizykochemicznych materiałów i wyrobów. Planowane do zakupu urządzenia będą wykorzystywane do opracowywania efektywnych
metod poprawy właściwości fizykochemicznych materiałów i elementów metalowych stosowanych w przemyśle, pomiaru odkształceń materiałów powstających
na wskutek wysokiej temperatury oraz dyfuzyjnego prowadzenia pierwiastków w strukturę materiału, sprawdzanie czy utwardzone materiały (zmienione
parametry fizykochemiczne) będą mogły być poddawane dalszej obróbce kształtowej, bez utraty pożądanych właściwości.

Moduł do precyzyjnych pomiarów i testów innowacyjnych komponentów przeznaczonych do pracy w laserach
impulsowych o czasie trwania impulsu nie większym niż 500 fs

RPLU.01.03.00-06-0063/17

JG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

2 455 080,00

1 996 000,00

1 397 200,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-03-06

2018-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Celem projektu jest doposażenie laboratorium badawczego umożliwiającego świadczenie usług na światowym poziomie. W ramach projektu zostanie
RPLU.01.03.00-06-0067/17
zrealizowane 1 zadanie polegające na zakupie modułu do precyzyjnych pomiarów i testów innowacyjnych komponentów przeznaczonych do pracy w laserach
impulsowych o czasie trwania impulsu nie większym niż 500 fs.Efektem zrealizowanego zadania będzie rozszerzenie zakresu oferowanych usług o świadczenia
związane z charakteryzacją, walidacją oraz badaniem komponentów przeznaczonych do laserów femtosekundowych. Realizacja zadania umożliwi świadczenie
następujących usług związanych z laserami femtosekundowymi: 1. Badanie,charakteryzacja oraz walidacja innowacyjnych komponentów do laserów
femtosekundowych o środkowej długości fali 1 um oraz 1,5 um 2.Badanie sposobów łączenia komponentów służących do budowy laserów impulsowych 3.
Charakteryzacja oraz walidacja komponentów do dostarczania wiązki z laserów krótkoimpulsowych. Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną nast. wskaźniki;
-wskaźniki produktu:Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 szt.;Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1 szt.;Inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 939 828,00 zł;Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 1szt.; Liczba przedsiębiorstw
ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 1 szt.;Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej 2 997 000,00 zł.;Liczba wspartych
laboratoriów badawczych 1 szt. -wskaźniki rezultatu: Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej 2 szt.; Liczba nowych
naukowców we wspieranych jednostkach 1 szt.; Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej 3 szt.; Liczba
naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej 1 szt. Główną grupą docelową projektu są podmioty z branży przemysłowej
wykorzystujące lasery femtosekundowe.

INPHOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

3 736 405,44

2 997 000,00

2 097 900,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2019-01-31

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Protechnika Sp. z o.o.

Wraz z dynamicznym rozwojem Spółki Protechnika Sp. z o.o. pojawiła się potrzeba rozszerzenia jej działalności Spółki i stworzenie w jej ramach nowoczesnego
Centrum Badawczo-Rozwojowego, które pozwoli uzyskać przewagę komparatywną nad konkurencją oraz poszerzyć ofertę Spółki o nowe, innowacyjne w skali
polskiego rynku, rozwiązania, jak również świadczyć usługi badawczo-rozwojowe na rzecz podmiotów trzeci, szczególnie z sektora MŚP. Nowe zaplecze badawczorozwojowe, składać będzie się z następujących (nowych) działów: 1) zaplecza projektowego do projektowania i tworzenia dokumentacji wykonawczej urządzeń do
przetwarzania biomasy, elementów eksploatacyjnych do urządzeń do przetwarzania biomasy, urządzeń wykorzystywanych w recyklingu i elementów
eksploatacyjnych do nich. 2) prototypowni układów przetwarzania biomasy, recyklingu, pozwalającej na szybkie wytworzenie, przy zachowaniu standardów w
danym przemyśle. 3) zaplecza testowego dla zaprojektowanych i wykonanych prototypów. Projekt pn.: "Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego w
przedsiębiorstwie Protechnika Sp. z o.o.", dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w celu sprostania rosnącemu
zapotrzebowaniu rynkowemu sektora OZE na produkty mające powstać w ramach skutecznej realizacji długofalowej strategii prowadzenia prac badawczorozwojowych. W ramach prac badawczo-rozwojowych wykonanych dzięki wdrożonemu zapleczu badawczo-rozwojowemu przeprowadzone zostaną badania nad
następującymi liniami produktowymi: Urządzenia wchodzące w skład prototypowej instalacji wykorzystującej technologię granulowania metodą uplastyczniania
biomasy w celu uzyskania wysokiej jakości peletu. Miejscem realizacji inwestycji będzie siedziba wnioskodawcy w Łukowie (woj. lubelskie, ul. Żelechowska 67).
Uzyskanie wsparcia w ramach programu jest warunkiem płynnego dostosowania zaplecza B+R i tym samym katalogu usług/produktów oferowanych przez
Protechnika Sp. z o.o. do zapotrzebowania rynkowego.

RPLU.01.03.00-06-0069/17

PROTECHNIKA SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa Brak poddziałania
w przedsiębiorstwach

5 393 550,00

4 285 000,00

2 999 500,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2019-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

056 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z
działaniami badawczymi i innowacyjnymi

01 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup usługi B+R w zakresie stworzenia przepływowego stabilizatora temperatury w akwarium

W ramach projektu zaplanowano zakup usługi B+R mającej na celu opracowanie nowego produktu w postaci przepływowego stabilizatora temperatury w
akwarium. W tym zakresie zaplanowano zlecenie uprawnionemu wykonawcy przeprowadzenia działań obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej,
przygotowania prototypu oraz jego przetestowanie wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Uzyskane wyniki zrealizowanej usługi planujemy
wykorzystać po zakończeniu realizacji projektu celem wdrożenia do oferty innowacyjnego produktu, niedostępnego aktualnie na rynku polskim. Niniejszy projekt
stanowi zatem część większego przedsięwzięcia związanego z przeprowadzeniem prac B+R nad autorską koncepcją prezesa zarządu oraz kolejno nad jej
wdrożeniem. Przewidujemy, że wprowadzenie do oferty nowej e-usługi będzie miało miejsce najwcześniej w okresie roku od zakończenia niniejszego projektu.
Wskaźniki, które planujemy osiągnąć w ramach projektu wiążą się z uzyskaniem wsparcia (dotacji), realizacji określonych prac B+R, współpracą z ośrodkiem
badawczym, dokonaniem inwestycji prywatnych oraz wdrożeniem innowacji.

RPLU.01.05.00-06-0001/18

KTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

143 910,00

117 000,00

99 450,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-11-01

2019-04-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie nowych produktów w firmie Modesta sp. z o.o. S.K.A.

Projekt polega na rozwinięciu współpracy firmy Modesta sp. z o.o. S.K.A. z sektorem naukowo-badawczym poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych, istotnych
w procesie opracowywania nowych dla Firmy produktów. Wynikiem współpracy będzie wdrożenie do oferty firmy nowych produktów, których obecnie firma nie
posiada. W wyniku projektu zostanie opracowanych 9 nowych produktów, które na stałe zostaną umieszczone w asortymencie firmy. Projekt jest odpowiedzą na
rosnące zapotrzebowanie w firmie na rozwijanie nowych produktów, ze względu na konieczność dostosowania się do wymogów konkurencji. Rynkiem docelowym
projektu jest rynek krajowy. Firma zamierza również spróbować swoich sił za granicami kraju. Plany wdrażania rezultatów projektu za granicą są planowane na
przełomie 2018 i 2019 roku. Projekt zakłada realizacje 1 zadania, które polega na zakupie usługi badawczo-rozwojowej. Lokalizacja projektu to Lublin.
Wskaźnikami rezultatu bezpośredniego projektu będą: Liczba przedsiębiorstw, które podjęły współpracę z jednostkami naukowymi, Liczba wprowadzonych
innowacji produktowych, Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy. Wskaźniki produktu to: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, Liczba przedsiębiorstw
współpracujących z ośrodkami badawczymi, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy, Liczba
realizowanych projektów B+R, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku. Grupa docelowa, dla której
dedykowany jest projekt to o obiekty o wzmożonych i rygorystycznych wymogach bezpieczeństwa np. tj. Jednostki Wojskowe, Zakłady Karne, Policja, obiekty
użyteczności publicznej, budynki Państwowe itp. Wnioskodawca, jako jedyny podmiot w Polsce, będzie producentem wszystkich typów stolarki aluminiowej o
wysokiej klasie zabezpieczeń.

RPLU.01.05.00-06-0002/17

MODESTA SP. Z O.O. S.K.A

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

140 650,50

114 350,00

97 197,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2018-11-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zlecenie usługi B+R w zakresie opracowania nowego produktu w postaci czujnika kierunku źródła dźwięku

Projekt ten zakłada realizację jednego zadania, którego przedmiotem będzie zlecenie usługi badawczo - rozwojowej ośrodkowi badawczemu (jednostce naukowej)
i polegać będzie na opracowaniu nowego produktu w postaci czujnika kierunku źródła dźwięku. Celem w tym zakresie jest uzyskanie wyników, których wdrożenie
umożliwi nam rozpoczęcie sprzedaży wskazanego rozwiązania na rynku. Współczesny poziom rozwoju technologicznego umożliwia szybkie tworzenie urządzeń
mechatronicznych opartych o seryjne komponenty dostępne na rynku. Masowo produkowane układy sensoryczne oraz aktuatory stanową element dużego
segmentu rynku dostarczającego komponenty dla konstruktorów zajmujących się budową nowych rozwiązań zarówno amatorsko jak i profesjonalnie. Wstępna
analiza rynku wykazała brak dostępności taniego i prostego w użyciu urządzenia pozwalającego na oszacowanie azymutu na źródło dźwięku. Przegląd forów
konstruktorskich poświęconych robotyce wykazał zapotrzebowanie rynku na tego typu rozwiązanie. W ramach wskaźników produktu i rezultatu, zobowiązano się
osiągnąć te, które dotyczą: podjęcia współpracy z ośrodkiem badawczym, wprowadzenia innowacji produktowej, otrzymania wsparcia (dotacji) w zakresie
prowadzenia prac B+R, zrealizowania projektu B+R, dokonania inwestycji prywatnych. Grupą docelową opracowanego rozwiązania, które planujemy wdrożyć
będą przede wszystkim osoby zajmujące się robotyką zawodowo lub hobbistycznie. Rezultatami niniejszego projektu będą: projekt techniczno - inżynierski oraz
prototyp.

RPLU.01.05.00-06-0002/18

"BARKLEY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

144 402,00

117 400,00

99 790,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-11-01

2019-04-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zlecenie usługi B+R w zakresie opracowania nowego produktu branży zabawek

Projekt ten zakłada realizację jednego zadania, którego przedmiotem będzie zlecenie usługi badawczo - rozwojowej ośrodkowi badawczemu (jednostce naukowej)
i polegać będzie na opracowaniu nowego produktu w postaci zestawu sensorów, aktuatorów oraz sterowaników umożliwiających programowanie i sterowanie
urządzeń wykonanych z użyciem klocków LEGO -podobnych. Celem w tym zakresie jest uzyskanie wyników, których wdrożenie umożliwi nam rozpoczęcie sprzedaży
wskazanego rozwiązania na rynku. Szanse na sukces przedsięwzięcia są wysokie, gdyż z uwagi na wygaśnięcie ochronę patentową dla klocków firmy LEGO,
powstaje wiele zamienników tych najbardziej popularnych klocków na świecie. Na rynku pojawiają się stopniowo ich funkcjonalne odpowiedniki, często
mechanicznie zgodne z oryginałem. Wśród klonów można również znaleźć odpowiedniki serii Technics oferującej możliwość budowy złożonych mechanizmów
oraz modeli maszyn i urządzeń z elementami ruchomymi w tym robotów. Klony są wielokrotnie tańsze od pierwowzoru (nawet kilkunastokrotnie), dzięki czemu
cieszą się sporą popularnością i są dostępne dla szerszego kręgu odbiorców. Nie odnotowano jednak urządzeń tożsamych z wysoko specjalizowanymi
rozwiązaniami sterowanymi mikroporcesorowo typu MindStorm i WeDo. Serie te umożliwiają podłączenie układów sensorycznych oraz napędów elektrycznych do
zbudowanych modeli i sterowanie nimi za pomocą samodzielnie napisanych programów komputerowych opartych o dedykowany obrazkowy język
programowania. W ramach wskaźników produktu i rezultatu, zobowiązano się osiągnąć te, które dotyczą: podjęcia współpracy z ośrodkiem badawczym,
utworzenia nowego miejsca pracy, otrzymania wsparcia (dotacji) w zakresie prowadzenia prac B+R, zrealizowania projektu B+R, dokonania inwestycji
prywatnych. Grupą docelową opracowanego rozwiązania, które planujemy wdrożyć będą przede wszystkim rodzice dzieci od 3 do 10 lat. Rezultatami niniejszego
projektu będą: projekt techniczno - inżynierski oraz prototyp.

RPLU.01.05.00-06-0003/17

"BARKLEY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

144 648,00

117 600,00

99 960,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2018-08-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup usługi B+R w zakresie stworzenia unikalnego rozwiązania IT dedykowanego obsłudze kamperów

W ramach projektu zaplanowano zakup usługi B+R mającej na celu opracowanie nowej usługi elektronicznej ukierunkowanej na obsługę kamperów. W tym
RPLU.01.05.00-06-0004/17
zakresie zaplanowano zlecenie uprawnionemu wykonawcy przeprowadzenia działań obejmujących wykonanie projektu technicznego i funkcjonalnego nowego
systemu obsługującego planowaną do wdrożenia e-usługę poprzez opracowanie specyficznych i unikalnych algorytmów odpowiadających za dostarczenie
zdefiniowanego zakresu funkcjonalności. Drugim elementem będzie opracowanie projektu inżyniersko - konstrukcyjnego w formie sprzętowego modułu
mikromocowego do zarządzania zespołem elementów sensorycznych i elementów wykonawczych. Uzyskane wyniki zrealizowanej usługi planujemy wykorzystać po
zakończeniu realizacji projektu do dalszych prac B+R, które docelowo pozwolą nam na wdrożenie do oferty nowej usługi. Jest to zatem projekt stanowiący
pierwszą część większego przedsięwzięcia związanego z przeprowadzeniem prac B+R nad autorską koncepcją prezesa zarządu oraz kolejno nad jej wdrożeniem.
Przewidujemy, że wprowadzenie do oferty nowej e-usługi będzie miało miejsce najwcześniej na początku 2020 roku. Wskaźniki, które planujemy osiągnąć w
ramach projektu wiążą się z uzyskaniem wsparcia (dotacji), realizacji określonych prac B+R, współpracą z ośrodkiem badawczym, dokonaniem inwestycji
prywatnych, utworzeniem nowego miejsca pracy.

KTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

144 648,00

117 600,00

99 960,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2018-11-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Uzyskanie ochrony prawnej własności intelektualnej przez DMT - Grzegorz Bierzyński na rynkach międzynarodowych

Głównym celem projektu jest uzyskanie ochrony własności intelektualnej Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych poprzez dokonanie zgłoszenia
patentowego wynalazku w Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędach Patentowych w Iraku, Jemenie, Libanie,
Pakistanie, Wenezueli i Argentynie. Zgłaszanym przez Wnioskodawcę wynalazkiem będzie opracowany stojak obrotowy m.in. do paneli fotowoltaicznych
wpisujący się w Regionalną Inteligentną Specjalizację woj. lubelskiego"Energetyka niskoemisyjna", pozwalający na znaczne podniesienie wydajności
energetycznej modułów fotowoltaicznych, poprzez utrzymywanie, właściwego dla danego zastosowania, odchylenia w pozycji horyzontalnej i wertykalnej w
stosunku do zmieniającej się pozycji słońca. Jednocześnie opracowana technologia poruszania się stojaka pozwala na znaczne ograniczenie, w porównaniu do
istniejących na rynku stojaków, zużycia energii elektrycznej napędzającej stojak oraz zużytej w trakcie jego produkcji i montażu. Dokonanie zaplanowanych przez
Wnioskodawcę zgłoszeń pozwoli na późniejsze wdrożenie stojaka do produkcji oraz urynkowienie przeprowadzonych prac B+R poprzez sprzedaż licencji co
przyczyni się do wzrostu przychodów z działalności. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników: Liczba przeds. otrzymujących
wsparcie i dotacje - 1 szt.; Liczba przeds. wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego - 1 szt.; Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przeds. - 30 218, 66 zł; Liczba przeds. objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku - 1 szt.; Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych - 1
szt.; Liczba utrzymanych miejsc pracy - 1 EPC.

RPLU.01.05.00-06-0004/18

DMT - GRZEGORZ BIERZYŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

115 670,88

100 532,05

85 452,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2019-03-27

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie testowania i walidacji nowej technologii produkcji w otoczeniu
stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania oraz zakup usług doradczych w zakresie ochrony własności
intelektualnej

Projekt dotyczy zakupu usług badawczo-rozwojowych w zakresie testowania i walidacji technologii wytwarzania objętej zgłoszeniem patentowym nr P.414332 w
warunkach rzeczywistego funkcjonowania w nowym zakładzie produkcyjnym POLCOMM jak również zakupu usług doradczych w zakresie ochrony własności
intelektualnej 2 unikalnych rozwiązań produktowych stanowiących własność intelektualną Wnioskodawcy, które posiadają zdolność patentową.

RPLU.01.05.00-06-0005/18

P.H.M. POLCOMM DARIUSZ KOZAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

221 400,00

180 000,00

99 000,00

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2019-03-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zgłoszenie patentowe wyników badań prowadzonych w dziedzinie biotechnologii

Projekt zakłada zgłoszenie patentowe wynalazku, wpisującego się w obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego zgodnie z Regionalną Strategią RPLU.01.05.00-06-0006/16
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. Celem wynalazku jest opracowanie prostego i ogólnego sposobu otrzymywania serii nowych pochodnych 1,3,4oksadiazolu, podstawionych w pozycji 2 ugrupowaniem p-hydroksyfenyloazowym, p-aminofenyloazowym bądź p-(N,N-dimetyloamino)fenyloazowym a w pozycji 5
pierścienia 1,3,4-oksadiazolowego grupami: p-metoksyfenylową, p-nitrofenylową, p-t-butylofenylową, p-(N,N-dimetyloamino)fenylową, p-bromofenylową, 1naftylową, 2-naftylową, 9-antrylową (wzór 1). Istota wynalazku polega na wykorzystaniu do syntezy przedmiotowych związków odpowiednich pochodnych 2amino-1,3,4-oksadiazolu, pełniących funkcję półproduktów, a otrzymanych według znanych procedur syntetycznych z odpowiednich handlowo dostępnych
kwasów karboksylowych, metanolu, wodzianu hydrazyny oraz bromocyjanu. Tego typu wyjściowe pierwszorzędowe aminy aromatyczne potraktowane zostaną w
pierwszym etapie azotanem (III) sodu w środowisku wodnym w obecności kwasu mineralnego (HCl, H2SO4) a następnie poddane będą działaniu dwóch różnych
klas połączeń: fenoli lub amin aromatycznych (anilina oraz N,N-dimetyloanilina). W ramach badań objętych patentem zaplanowano dobór odpowiednich
warunków przemiany sprzyjających tworzeniu sprzężonych pochodnych 1,3,4-oksadiazolo-2-azobenzenu w tym: środowiska reakcyjnego (rozpuszczalnik),
obecności substancji dodatkowych odpowiedzialnych za właściwą kwasowość/zasadowość środowiska, stosunków molowych reagentów, temperatury i czasu
reakcji. Struktura uzyskanych w reakcjach pochodnych 1,3,4-oksadiazolu zostanie potwierdzona w oparciu o analizę elementarną oraz typowe metody
spektroskopowe. Wszelkie dostępne w literaturze dane, dotyczące aktywności biologicznej podobnych struktur skłaniają nas do przypuszczeń iż, układy tego typu
mają szansę znaleźć zastosowanie w medycynie.

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE KADO SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

73 800,00

60 000,00

48 000,00

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2018-04-28

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup usługi B+R w zakresie opracowania prototypu nowej e-usługi celem rozwoju oferty FollowUp Sp. z o.o.

Projekt ten będzie polegał na zakupie usługi badawczo - rozwojowej w zakresie opracowania nowej e-usługi związanej z rozliczaniem delegacji oraz stworzeniem
prototypu systemu. Dotyczyć on będzie koncepcji opracowanej przez personel naszej firmy w postaci systemu do rozliczania delegacji, który poprzez komunikację
z Systemem mid-office xTur naszej firmy oraz kolejno systemem księgowym zapewni dostęp do bazy danych wyjściowych. Tym samym możliwe będzie szybkie i
efektywne rozliczanie delegacji bez konieczności wielokrotnego wpisywania tych samych danych. Chcemy uzyskać rozwiązanie, które w sposób istotny ułatwi
pracę kadrowym i księgowym rozliczających delegacje zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Poprzez docelowe wdrożenie wyników uzyskanych prac B+R w ramach
realizacji niniejszego projektu uzyskamy możliwość wdrożenia do oferty nowej e-usługi, która uzupełni naszą dotychczasową ofertę oraz pozwoli zwiększyć
poziom naszej konkurencyjności na rynku. Będziemy mogli tym samym dotrzeć do nowej grupy klientów, których minimalną liczbę oszacowano na poziomie 19
442 podmiotów. Celem w tym zakresie jest realizacja jednego zadania polegającego na zleceniu usługi B+R uprawnionemu wykonawcy (ośrodkowi badawczemu).
W rezultacie otrzymamy dokument projektu technicznego oraz prototyp systemu dostarczający planowaną do wdrożenia e-usługę. Odnosząc się bezpośrednio do
wskaźników należy wskazać, że nasza firma otrzyma wsparcie (dotację) na realizację projektu badawczego, nawiążemy współpracę z ośrodkiem badawczym. Na
potrzeby realizacji projektu zostanie zaangażowana także dodatkowa osoba.

RPLU.01.05.00-06-0006/17

FOLLOWUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

144 402,00

117 400,00

99 790,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-22

2018-09-21

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Bon na innowację w zakresie usługi B+R dotyczącej opracowania technologii produkcji urządzenia do mycia wałków
malarskich

Projekt ten zakłada realizację jednego zadania, którego przedmiotem będzie zlecenie usługi badawczo - rozwojowej ośrodkowi badawczemu (jednostce naukowej)
i polegać będzie na opracowaniu technologii produkcji urządzania do mycia wałków malarskich będącego przedmiotem patentu nr 223413. Oczekujemy, iż
opracowana technologia będzie bazowała na technice formowania wtryskowego. Celem w tym zakresie jest uzyskanie wyników, których wdrożenie umożliwi nam
rozpoczęcie produkcji wyżej wskazanego urządzenia oraz jego sprzedaż. W ramach wskaźników produktu i rezultatu, zobowiązano się osiągnąć te, które dotyczą:
podjęcia współpracy z jednostką naukową, utworzenia nowego miejsca pracy, otrzymania wsparcia (dotacji) w zakresie prowadzenia prac B+R, nawiązania
współpracy z ośrodkami badawczymi, zrealizowania projektu B+R, dokonania inwestycji prywatnych. Grupą docelową urządzenia do mycia wałków, które
planujemy wdrożyć będą zarówno osoby indywidualne wykończające oraz remontujące domy lub mieszkania, jak i firmy działające w branży budowlanej.
Rezultatami niniejszego projektu będą: raport, prototyp opracowanych form wtryskowych, raport z testów opracowanych form wtryskowych.

RPLU.01.05.00-06-0006/18

ROMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

144 402,00

117 400,00

99 790,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-11-01

2019-04-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup usługi B+R celem opracowania produktu edukacyjnego dla dzieci z wykorzystaniem technologii rozszerzonej
rzeczywistości

Projekt ten dotyczy realizacji 1 zadania polegającego na zleceniu ośrodkowi badawczemu usługi B+R, której celem będzie opracowanie nowego produktu
RPLU.01.05.00-06-0007/17
edukacyjnego przeznaczonego dla dzieci znajdujących się na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Rozwiązanie, które chcemy poddać opracowaniu zakłada
opracowanie książki edukacyjnej z towarzyszącą jej aplikacją, która poprzez wykorzystanie elementów rozszerzonej rzeczywistości pozwoli na zobrazowanie 3D
rysunków znajdujących się w tej książce, a poprzez to pozwoli na pobudzanie wyobraźni dziecka oraz zapewni możliwość interesującego spędzenia czasu. Poprzez
to rozwiązanie rodzic będzie mógł zachęcić dziecko do nauki, gdyż będzie to dla niego atrakcyjny sposób na spędzenie wolnego czasu. Usługa B+R, którą planujemy
zlecić będzie obejmowała swoim zakresem opracowanie dokumentacji techniczno - funkcjonalnej wraz z prototypem, na który składać się będzie fizyczny
podręcznik oraz oprogramowanie z nim współdziałające pozwalające na uzyskanie efektu rozszerzonej rzeczywistości. W rezultacie oczekujemy uzyskać
opracowany gotowy produkt, który kolejno stanie się wzorcem dla produkcji seryjnej. Odbiorcami podręcznika będą rodzice dzieci w wieku od 4-10 lat. Obecnie
w Polsce dzieci w tej grupie wiekowej jest 2845185. 53% z nich to jednaki, 35% ma 1 siostrę lub brata, 12% co najmniej 2 rodzeństwa. Dążąc do eliminacji błędów
statystycznych wielkość grupy docelowej odniesiono wyłącznie do rodziców posiadających jedno dziecko, co daje nam jej minimalną wielkość na poziomie
1507948 osób. Planujemy osiągnąć wskaźniki produktu i rezultatu, które dotyczą: podjęcia współpracy z ośrodkiem badawczym, utworzenia nowego miejsca
pracy, otrzymania wsparcia (dotacji) w zakresie prowadzenia prac B+R, zrealizowania projektu B+R, dokonania inwestycji prywatnych. Uzyskane wyniki prac B+R
posłużą docelowo do wprowadzenia do oferty nowego produktu w postaci książki edukacyjnej wykorzystującą technologie rozszerzonej rzeczywistości.

NEFRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

144 402,00

117 400,00

99 790,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-15

2018-09-14

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Opracowanie innowacyjnej klamki drzwiowej i okiennej dla Przedsiębiorstwa Metalowego WISBERG Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Przedsiębiorstwa Metalowego WISBERG Sp. z o.o. na rynku krajowym. Cel główny
zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych: - wzrost aktywności przedsiębiorstwa w zakresie współpracy z jednostkami naukowymi
prowadzącej do opracowania innowacji; - wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów do oferty przedsiębiorstwa; - wzrost zatrudnienia w
przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Współpraca z jednostką naukową podjęta w ramach projektu ma doprowadzić do opracowania innowacyjnej, hybrydowej
klamki antybakteryjnej oraz technologii jej produkcji. Opracowane rozwiązania innowacyjne będą podlegały zgłoszeniu wzoru użytkowego i patentu. W ramach
projektu przewidziano również zlecenie pogłębionych analiz rynkowych dla nowego produktu. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące
wskaźniki rezultatu: Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych:1; Liczby dokonanych zgłoszeń wzorów użytkowych:1; Liczba przedsiębiorstw, które podjęły
współpracę z jednostkami naukowymi:1;Liczba nowo utworzonych miejsc pracy- pozostałe formy: 0,25.

PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE "WISBERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

129 819,50

105 750,00

89 887,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zgłoszenie patentowe konstrukcji oraz zasady działania SSM 3D

Przedmiotem wynalazku jest zaprojektowanie urządzenia wyznaczającego optymalny kąt pod jakim promienie słoneczne dają maximum mocy. Urządzenie jest
RPLU.01.05.00-06-0008/16
sensorem optymalnego kierunku (kąta). Uzyskane informacje posłużą do rozwiązania problemu optymalnego wyznaczenia kąta nachylenia panelu
fotowoltaicznego dla uzyskania największej sprawności (uzysku energetycznego) dla bieżącego otoczenia (nasłonecznienia). Urządzenie oprócz dostarczania
informacji o najlepszym kącie dla uzyskania max mocy dostarczać będzie informacje o bieżących odczytach ze wszystkich sensorów. Dzięki informacjom
udostępnianym przez urządzenie możliwe będzie znaczne zwiększenie sprawności paneli fotowoltaicznych dzięki optymalnemu wykorzystaniu mocy słońca, co jest
korzystne w kontekście sprawności systemu. W chwili obecnej jest to główne zastosowanie jakie stawiamy SSM 3D.

EMBEDDEDSOFT SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

73 800,00

60 000,00

48 000,00

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-04-30

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup usług badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania nowej usługi oferowanej przez Storwork wraz z
możliwością testowania i walidacji nowej usługi w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego
funkcjonowania

Projekt ma na celu zakup prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą na opracowanie nowej usługi oferowanej przez Storwork. Dzięki realizacji tego projektu
RPLU.01.05.00-06-0008/17
Storwork rozpocznie współpracę z jednostką naukową. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie innowacyjnej usługi, stanowiącej zestaw wyuczonych modeli
machine learningowych, odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie pozyskania informacji o zachowaniach i preferencjach klientów. W wyniku
realizacji projektu powstanie 1 nowe miejsce pracy u Wnioskodawcy (Data Science). Zakres planowanych do zlecenia prac obejmuje opracowanie algorytmów
umożliwiających prognozę, szacowanie oraz inteligentne reagowanie na wybrane modele zachowań i reakcji klientów; implementację opracowanych algorytmów,
w tym łączenie dziś istniejących i poszukiwanie innych rozwiązań; testowanie i naprawa błędów; korygowanie i udoskonalanie współczynników dopasowania
reakcji; zdefiniowanie docelowych algorytmów dla modeli, tweakowanie modeli wykorzystujące technologię machine learning, wzbogacanie modeli o dane;
dostosowanie do online learningu; opracowanie otoczenia stanowiącego model warunków rzeczywistych i przeprowadzenie rzetelnego testowania oraz walidacji.
Zdefiniowaną grupę docelową tworzą przede wszystkim startupy - przedsiębiorstwa znajdujące się na początku działalności, nie posiadające lub posiadające nikłe
zasoby wiedzy o potencjalnych klientach i mechanizmach ich zachowania. Usługa oferowana przez Storwork ma pozwolić tej grupie docelowej na wzięcie udziału
w swoistej giełdzie wymiany informacji, co w konsekwencji pozwoli im na uzyskanie wyższej konwersji klientów. Kolejną grupę docelową mogą tworzyć inni
przedsiębiorcy, zwłaszcza należący do sektora MŚP, którzy wyrażą zainteresowanie poszerzeniem bazy wiedzy o klientach i skorzystaniem z usług oferowanych
przez Storwork. Usługa początkowo oferowana będzie na terenie kraju, jednakże nie wykluczamy wejścia firmy również na rynki ościenne, tj. kraje grupy
wyszehradzkiej.

STORWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

141 696,00

115 200,00

97 920,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-28

2019-04-01

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.01.05.00-06-0007/18

Hybrydowa Platforma Pomiarowa (HPP)

Głównym celem projektu jest opracowanie założeń konstrukcyjno-technologicznych innowacyjnej Hybrydowej Platformy Pomiarowej. A w konsekwencji, wejście
w posiadanie nowoczesnej technologii (zgodnie z profilem firmy - skanowanie laserowe), poszerzenie wachlarzu usług, zdobycie nowych rynków i w efekcie
dywersyfikacja źródeł dochodów w SKALA 3D. Hybrydowa platforma pomiarowa dedykowana będzie do pracy w kopalniach w wyrobiskach pionowych jak
również (co będzie znaczącą innowacją) w wyrobiskach poziomych. Dzięki nowemu projektowi platforma będzie mogła pracować na pojazdach i maszynach
kołowych z przeznaczeniem do zbierania danych pomiarowych w przestrzeni miejskiej, tj.: danych laserowych, zdjęć cyfrowych, panoram 3D, trajektorii, oraz
pozycji, a w przyszłości również danych termowizyjnych. Realizacja projektu pozwoli na znaczące zwiększenie potencjału firmy oraz wprowadzenie do jej oferty
nowych usług na światowym poziomie. Wprowadzenie innowacji produktowej (Hybrydowa Platforma Pomiarowa) pozwoli wykorzystać, zgromadzony do chwili
obecnej, szeroki zasób urządzeń pomiarowych, w których posiadaniu jest Beneficjent, tj.: dwa precyzyjne skanery profilowe, precyzyjna jednostka inercyjna oraz
dwa odometry. Pozostałe elementy systemu pomiarowego (kamery) zostaną zakupione w trakcie realizacji projektu. Cele te zostaną osiągnięte dzięki
wykorzystaniu obecnego potencjału technicznego oraz merytorycznego Beneficjenta (dotychczas cztery zrealizowane projekty z funduszy unijnych od badawczych
po wdrożeniowe). Jak również dzięki szerokim kontaktom i licznym współpracom zarówno z ośrodkami badawczymi: PIAP i IMM oraz jednostkami naukowymi:
Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Akademia Rolnicza w Krakowie. Realizacja projektu wpisuje się w wieloletnią strategię
rozwoju SKALA 3D i jej główne narzędzie technologiczne jakim jest skaning laserowy oraz związane z nim produkty i odbiorcy.

RPLU.01.05.00-06-0010/18

SKALA 3D ARTUR ADAMEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

144 525,00

117 500,00

99 875,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-02

2019-04-01

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Pozyskanie ochrony prawnej dla wynalazku przez firmę Eureka.

Proponowany projekt obejmuje swym zakresem pozyskanie ochrony prawnej o zasięgu europejskim dla wynalazku o nazwie "Sposób i urządzenie do termicznego
utrwalania materiałów biologicznych w tym ziaren surowców roślinnych (zwłaszcza sezamu)". Pozyskanie ochrony prawnej dla ww. rozwiązania stanowi główny
cel projektu. Potwierdzeniem osiągnięcia ww. celu będzie osiągnięcie takich wskaźników jak: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; Liczba dokonanych
zgłoszeń patentowych. Projekt przyczyni się również do osiągnięcia następujących celów dodatkowych: wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym i
krajowym; zwiększenie stopnia komercjalizacji badań naukowych realizowanych przez wnioskodawcę; wprowadzenie do oferty nowych produktów opartych o
innowacyjne rozwiązania techniczne; ochrona środowiska; budowa/rozwój społeczeństwa informacyjnego. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania
polegające na zakupie analizy technicznej proponowanego wynalazku, pokryciu kosztów Rzecznika Patentowego i pokryciu kosztów opłat urzędowych. Pozyskanie
ochrony prawnej dla proponowanych rozwiązań pozwoli wnioskodawcy rozpocząć działania mające na celu ich komercjalizację i wdrożenie. Należy w tym
miejscu dodać, że proponowane rozwiązania mają szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, biogospodarce.

RPLU.01.05.00-06-0013/16

GÓŹDŹ JAN EUREKA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

68 178,90

55 430,00

44 344,00

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2017-05-29

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup specjalistycznych usług badawczo rozwojowych w zakresie opracowania nowego wyrobu w postaci narzędzi do
produkcji kul o średnicy 60 mm przeznaczonych na mielniki do młynów kulowych szansą na wzrost konkurencyjności
firmy Sigma S.A. na rynku krajowym

Głównym celem projektu jest opracowanie nowego produktu w postaci innowacyjnych narzędzi służących do wytwarzania kul o średnicy 70 mm, przeznaczonych
RPLU.01.05.00-06-0013/17
na mielniki do młynów kulowych. Innowacyjny produkt zostanie opracowany przez jednostkę naukową w ramach zleconych jej usług badawczo-rozwojowych, a
następnie przetestowany w warunkach produkcyjnych w siedzibie Wnioskodawcy. Technologia produkcji nowych narzędzi do walcarki zostanie poddana także
optymalizacji w ramach analizy przedwdrożeniowej zleconej ośrodkowi badawczemu. Opracowane przez jednostkę naukową narzędzia znajdą zastosowanie w
produkowanych przez Wnioskodawcę walcarkach poprzeczno-klinowych, dzięki czemu nastąpi wdrożenie do oferty Wnioskodawcy nowego produktu. Grupę
docelową innowacyjnego produktu powstałego w wyniku realizacji niniejszego projektu stanowią podmioty sektora metalowego, maszynowego, oraz sektora
kuźniczego. W ramach projektu zrealizowane zostanie jedno zadanie:"Zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowego wyrobu, a także zakup
usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej".Wskaźniki rezultatu, które zostaną osiągnięte w ramach projektu:Liczba nowoutworzonych miejsc
pracy - pozostałe pracy [EPC] - 0,04; Liczba wprowadzonych innowacji produktowych - 1 szt.;Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych - 1 szt.

SIGMA S.A.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

154 365,00

125 500,00

99 145,00

79,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2018-08-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przygotowanie i dokonanie zgłoszenia patentowego wynalazku przez SciTeeX Sp. z o.o.

Zakres działań jakie wnioskodawca projektu planuje wykonać w ramach projektu to zadania: - przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej - reprezentacji przed
RPLU.01.05.00-06-0014/16
organem ochrony własności - opłat za dokonanie zgłoszenia patentowego w trybie międzynarodowym, w tym opłaty za przekazanie wniosku oraz opłaty od
wszelkich innych czynności dokonywanych w trakcie postępowania prowadzonego przez międzynarodowy organ udzielający ochrony. - Usług doradczych w
zakresie analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie
wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji Czas potrzebny na jego realizację - 12 miesięcy.
Efekty - kompletna dokumentacja Założono poniższe cele projektu na poziomie: PRODUKTU: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) = 1 szt. Miarą
jest podpisana umową o dofinansowanie . REZULTATU 1. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych = szt. 1 Mierzony liczbą zgłoszeń wynalazku w celu uzyskania
patentu zapewniającego prawo do wyłącznego korzystania z danego wynalazku zarówno w kraju, jak i poza granicami RP, tj. liczbę zgłoszeń dokonanych: - w trybie
międzynarodowym w ramach Układu o Współpracy Patentowej umożliwiającym zgłaszającemu ubieganie się o ochronę wynalazku jednocześnie w wielu krajach.
Źródłem danych niezbędnych do wyliczenia wskaźnika będą opublikowane zgłoszenia patentowe: Wynalazek dotyczy sposobu odzyskiwania ścierniwa
wyprowadzanego poza strefę automatycznej obróbki strumieniowo-ściernej oraz układu dla odzyskiwania ścierniwa wyprowadzanego poza strefę automatycznej
obróbki strumieniowo-ściernej.

SCITEEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

73 800,00

60 000,00

48 000,00

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Innowacyjna lampa LED

Zlecenie prac B+R, w wyniku których zostaną opracowane: 1.projekt innowacyjnego produktu oświetleniowego - modułowej lampy LED. 2. prototyp innowacyjnego
produktu oświetleniowego - modułowej lampy LED. Cechy produktu oświetleniowego LED: 1)wykorzystanie najnowszej technologii LED, która zapewni niskie
zużycie energii elektrycznej oraz długi czas eksploatacji oprawy oświetleniowej; 2) wysoka wydajność świetlna oprawy oświetleniowej (lm/W); 3) korpus oprawy
wykonany z aluminium w celu zapewnienia dobrego odprowadzenia ciepła i wydłużenia żywotności diod; 4) modułowa budowa oprawy oświetleniowej, która
pozwoli na stosunkowo uniwersalne zastosowanie - łącząc kilka modułów razem można uzyskać wyższe natężenie światła, stosując pojedyncze moduły można
uzyskać niższe natężenie światła; 5) nowoczesny design i łatwy montaż.

LEDBERG ALINA ZENKOVICH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

1. Badania i innowacje 1.5. Bon na innowacje

Brak poddziałania

123 000,00

100 000,00

85 000,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-02

2019-06-21

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 01 Wzmacnianie badań naukowych,
głównie dla MŚP
rozwoju technologicznego i innowacji

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z uruchomieniem e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Łukowie

Gł. celem pr. jest poprawa dostępności i jakości świadczeń zdr. realizowanych przez SPZOZ Łuków poprzez wdrożenie syst. EDM i usług e-zdrowia. Powyższe
RPLU.02.01.00-06-0001/17
wpisuje się w realizację narzędzia 26 dok. Policy Paper dla ochrony zdr. na lata 2014-2020 w zakresie zapewnienia pacjentom pełnego wglądu do dok. med.,
standaryzacji wymiany dok. med., zwiększenia st. wykorzyst. drogi elektr. wśród usługobiorców i usługodawców. Zakres rzeczowy pr. obejmuje: zakup
infrastruktury serwerowej i sprzętowej (zwiększenie przestrzeni dyskowej serwerowni do 32,8 TB), wdrożenie 3 syst. teleinfor. zintegrowanych z HIS oraz 3
interfejsów oprogr. (API) - PACS, EDM,17 e-usług (1 na 5 p. dojrzałości, 10 na 4 p. dojrzałości, 6 na 3 p. dojrzałości). Projekt zapewni komplementarność i
interoperacyjność z Platformami P1, P2, a swoim zakresem obejmie jednst. org. Zakładu, tj. opiekę szpitalną, AOS i POZ (łącznie 29 podmiotów udost. 2 usługi na
poziomie A2A, tj. e-skierowania, e-rozchód). Rezultatem pr. będzie upowsz. e-usług - przewidywana l. pobrań aplikacji opartych na ponownym wykorzyst. inf.
sektora pub. to 10 tys. wdrożenie syst. gabinetowych ułatwiających pracę personelu med., dostosowanie podmiotu do zapisów znowelizowanych aktów prawnych,
narzucających prowadzenie elektr. syst. dok. med., wygenerowanie oszczędności czasu dla pacjentów/personelu/klientów instyt. oraz obniżenie kosztów funkcj.
zw. z kopiowaniem dok. med., jak też oszczędności w syst. opieki zdr. wynikające m.in. z ogr. l. przeprowadzanych badań diagnostycznych, poprawa dostępu do
opieki zdr. poprzez usługi telemedyczne. Zakres rzeczowy pr. jest zgodny z kierunkami interwencji dok. Policy Paper określonymi dla celu operacyjnego C. Poprawa
efektywności i org. systemu opieki zdr. w kontekście zmieniającej się syt. demograficznej i epidemiologicznej, gdyż w ramach pr. przewiduje się realizację działań
z obszaru e-zdrowia, tj upowszechnienie wymiany elektr.dok. med., upowszechnienie wykorzystania telemedycyny.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

2 033 429,94

2 033 429,94

1 728 415,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-07-09

2019-01-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

ZWIĘKSZENIE STOPNIA CYFRYZACJI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WOJ. LUBELSKIEGO POPRZEZ ROZBUDOWĘ
INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

Projekt zakłada osiągnięcie celu jakim jest poprawa efektywności zarządzania w jednostkach PSP województwa lubelskiego, zapewnienie interoperacyjności i
integracji systemów informatycznych w jednostkach PSP oraz zwiększenie dostępności dla obywateli usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
poprzez utworzenie i udostępnienie nowych e-usług. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie działań obejmujących: budowę platformy e-learningowej z
systemem do wideokonferencji, zakup serwerów, macierzy dyskowych oprogramowania i modernizację sieci VPN, łączącej jednostki organizacyjne PSP mając na
celu zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla sieci LAN i urządzeń w niej pracujących, wdrożenie jednolitego systemu zarządzania serwerami
(Vmware) i komputerami za pomocą usług Active Directory. Dostosowanie do standardów WCAG 2.0. REZULTATY: Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych - 26 470 szt. PRODUKTY: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja -1, Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja -1, Przestrzeń
dyskowa serwerowni- zakupiona lub udostępniona -196,2 TB , Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych - 3, Liczba osób
objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 51 os., Liczba projektów,w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla
osób z niepełnosprawnościami -1, Liczba podmiotów , które udostępniły on-line informacje sektora publicznego-21 szt. Grupę docelowa projektu stanowią
członkowie OSP, pracownicy jednostek PSP woj.lub., instytucje publiczne, przedsiębiorcy, obywatele.

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

4 926 443,20

4 544 603,00

3 862 912,54

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2019-08-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa bezpieczeństwa danych medycznych i wdrożenie e-usług dla pacjentów w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym sp.
z o.o.

Głównym celem realizacji Projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa danych elektronicznych będących w posiadaniu Zamojskiego Szpitala Niepublicznego poprzez RPLU.02.01.00-06-0002/17
rozwój jego informatyzacji oraz wdrożenie dwóch nowych e-usług przyczyniające się do rozwoju elektronicznych usług publicznych. W ramach Projektu zostanie
zakupiona infrastruktura informatyczna zapewniająca większe bezpieczeństwo danych i zwiększająca wydajność pracy obecnie funkcjonującego systemu
CLININET na którą składają się: serwery aplikacyjne, serwery bazodanowe, serwer backupowy, macierze dyskowe, system wirtualizacji, system bazodanowy, UPS'y,
switch'e FC, szafa RACK oraz duplikator płyt DVD. Planowane rozwiązanie zakłada stworzenie "kopii lustrzanej" obecnie działającego systemu. Ponadto dla
większego bezpieczeństwa danych zostaną wymienione przestarzałe zestawy komputerowe oraz zakupione oprogramowanie antywirusowe. W ramach rozwoju
elektronicznych usług publicznych zostaną wdrożone e-usługi - e-Konsultacje i e-Wyniki. Głównymi odbiorcami rezultatów Projektu będą pacjenci Zamojskiego
Szpitala Niepublicznego oraz jego pracownicy. Po realizacji inwestycji pacjenci szpitala będą mogli korzystać z dwóch nowych udostępnionych usług
elektronicznych oszczędzając tym samym czas i pieniądze związane z osobistą wizyta w szpitalu. Zwiększy się również przestrzeń dyskowa serwerowni, a
przestarzałe urządzenia zostaną wymienione na nowe zapewniając tym samym znacznie większe bezpieczeństwo danych elektronicznych. Projekt jest zgodny z
Narz. 26 dok. Policy Paper ze względu na wdrożenie nowej e-usługi - e-Wyniki, która umożliwi wymianę dokumentacji medycznej (wyników badań) pomiędzy
lekarzem a pacjentem. Wynikiem realizacji projektu będzie: Lb uruchomień aplikacji e-usług publicznych - 140 szt; Lb usług publicznych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 4 - 2 szt; Lb aplikacji e-usług publicznych - 2 szt; Przestrzeń dyskowa serwerowni - 96 TB

"ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

3 227 021,33

3 227 021,33

2 742 968,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-08-08

2019-12-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju eusług publicznych w dziedzinie oświaty. Projekt zakłada wdrożenie centralnego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych, w tym:
uruchomienie funkcji wspomagających zarządzanie oświatą w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, rozwój e - usług, rozbudowę istniejącego systemu finansowoksięgowego KSAT2000i zintegrowanego z systemem obiegu dokumentów i spraw Mdok, podłączenie jednostek oświatowych do miejskiej szerokopasmowej sieci
szkieletowej. Centralnym modułem będzie system internetowy, który pozwoli na udostępnienie szerokiego zakresu usług publicznych dla ucznia, rodzica i
nauczyciela. System będzie podzielony na określone obszary, dedykowane dla odpowiednich użytkowników np. e-dziennik, nabór do przedszkoli i szkół, obsługa
awansu zawodowego nauczycieli, obsługa wniosków o stypendia. Dzięki realizacji projektu wprowadzone zostaną nowe e-usługi w zakresie oświaty, ujednolicona
zostanie elektroniczna obsługa finansowo - księgowa oraz wzrośnie standaryzacja systemów w Gminie Lublin, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego
poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Grupami docelowymi projektu są mieszkańcy miasta, w tym: użytkownicy wewnętrzni (administracja placówek i
pracownicy Urzędu Miasta Lublin) i zewnętrzni (uczniowie, rodzice/opiekunowie, nauczyciele). Zadania przewidziane w projekcie to: opracowanie dokumentacji i
studium wykonalności, zakup oprogramowania i sprzętu, wdrożenie systemu, promocja projektu. Wskaźnik rezultatu: liczba pobrań/odtworzeń dokumentów
zawierających informacje sektora publicznego. Wskaźniki produktu m.in.: liczba usług pub. o stopniu dojrzałości 3 i 4; liczba uruchomionych systemów w inst.
pub.; liczba podmiotów i usług A2A; liczba udostępnionych on-line dokumentów sektora pub.; liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych.
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GMINA LUBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

13 205 739,88

13 166 005,31

11 191 104,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-05-30

2020-06-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

e-Szpital - rozbudowa infrastruktury i systemów informatycznych w SPZOZ w Kraśniku

Celem projektu jest Rozwój elektronicznych usług publicznych dla pacjentów poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowoczesnego, zaawansowanego i zintegrowanego systemu informatycznego oraz e-usług, wraz z infrastrukturą
teleinformatyczną, w Szpitalu celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych. Projekt będzie umożliwiał prowadzenie EDM w ramach jednostki, jak
również będzie udostępniał Elektroniczną Dokumentację Medyczną Pacjentom poprzez E-Usługi. Projekt zapewni zrealizowanie wizyty lekarza POZ i Pielęgniarki
środowiskowej w domu pacjenta. Podczas wizyty lekarz będzie miał możliwość wytworzenia EDM z pełną synchronizacją z bazą danych Placówki. Realizacja
projektu umożliwi stworzenie systemu służącego rozwojowi usług medycznych poprzez zapewnienie stałego dostępu do informacji o pacjentach, tworzenie
aplikacji dedykowanych pacjentom, przetwarzania danych. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje Powiat Kraśnicki, powiaty ościenne. Liczba ludności
objęta oddziaływaniem inwestycji ponad 100tys. mieszkańców. Dlatego grupę docelowa stanowią mieszkańcy w/w powiatów oraz personel szpitala. Należy
podkreślić, że porad/hospitalizacji za 2016r. było ok 133tys. Powyższy cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji zadań: 1.Zakup sprzętu
teleinformatycznego 2.wdrożenie e-usług 3.Promocja projektu 4.Zarządzanie projektem 5.Studium wykonalności 6.Wdrożenie elektronicznej archiwizacji
dokumentacji. Projektu osiąga następujące wskaźniki: Rezultatu: Liczba pobrań odtworzeń dok. zawierających informację sektora publ.1335szt.2020r.,PRODUKTY: Liczba podm. udostępniających usługi wewnątrzadm. (A2A)[szt.]1; Liczba udostępnionych usług wewnątrzadm (A2A) [szt.]2; Liczba usług
publicznych on-line o stopniu dojrzałości 3 - [szt.] 10; Liczba usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości 4-[szt.]5; przestrzeń dyskowa serwerowni [TB]36.
Projekt jest zgodny z Policy Paper z narzędziem 26.
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

3 688 462,50

3 688 462,50

3 135 193,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-11-08

2019-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli

Celem głównym projektu jest usprawnienie procesów wewnętrznych Garnizonu KWP Lublin, podniesienie jakości i efektywności pracy jego pracowników oraz
umożliwienie interesantom możliwości łatwego i szybkiego załatwienia sprawy. Projekt będzie realizowany w ramach 7 zadań: Dostawa systemu SEOD,
wyposażenia serwerowego, sprzętu komputerowego, serwera faksowego, wdrożenie portalu e-usług, promocja projektu, Opracowanie studium wykonalności.
Wskaźnikami realizacji celu będą: (1) Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług
publicznych - 3692 szt., (2) Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 2297 szt. Grupami docelowymi planowanych
działań będą Lubelski garnizon Policji (KWP, KMP, KPP), przedsiębiorcy oraz mieszkańcy woj. lubelskiego. Wśród interesariuszy znajdują się również towarzystwa
ubezpieczeniowe, jednostki administracji samorządowej, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Krajowy Rejestr Karny oraz powszechne sądy i prokuratury. W wyniku
realizacji projektu powstanie 15 nowych usług elektronicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz jednej usługi A2A. Pojemność dostępnej pamięci serwerowni
KWP zostanie zwiększona o 300 TB. Pozostałe wskaźniki produktu: 1) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna
interakcja - 2 szt. 2) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - 1 szt. 3) Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego i e-usług publicznych - 3 szt. 4) Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) - 1 szt. 5) Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja - 13 szt. 6) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących zadania publiczne - 2, 7) Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) - 1. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny.
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KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

24 416 142,00

24 416 142,00

20 753 720,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-08-29

2020-11-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa zintegrowanego systemu e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

WSzS jest jednym z 5 szpitali wojewódzkich i największym centrum diagnostyczno-leczniczym płn. części woj. lubelskiego. Udziela świadczeń w ramach
hospitalizacji, AOS oraz SOR (III stopień referencji). Posiada system wspomag. zarządzania zasobami o część czaści białej i część szarą. Projekt zwiększy
możliwości systemu informatycznego w sposób efektywny, ponadto jest zgodny z dokumentem Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Narz.26
Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Projekt przewiduje uzupełnienie infrastruktury techniczno-systemowej, integrację obecnych
systemów i zapewnienie interoperacyjności -wymianę EDM z Platformą P1, opieką szpitalną, AOS, POZ. Zakupiony zostanie system HIS oraz systemy gabinetowe,
przewidziane są szkolenie personelu w zakresie korzystania z EDM. W ramach projektu powstanie nowa e-usługa o stopniu dojrzałości co najmniej 4 stopniu
dojrzałości - 7 szt: EDM, e-obchód, e-wywiad ,e-ankieta, e-dokumentacja, e-Załącznik, e-Ankiety. Zostaną wdrożone 2 usługi 3 poziomie dojrzałości e- pacjent, ekontrahent. Projekt zawiera rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo w zakresie gwarancji ciągłości działania syst. do prowadzenia EDM, platform regionalnych,
w tym szczególnie w zakresie wymiany i długoterminowego przechowywania EDM. Powstanie 120TB przestrzeni serwerowej. Planuje się załatwienie 230 spraw
poprzez udostępniona on-line usługę publiczną oraz 400 uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu inf. E-usług. Zostaną wprowadzone
udogodnienia WCAG 2.0 dla Pacjentów, uruchomione 6 syst. Teleinformat. w podmiotach wykonujących zadania Publ., 6 utworzonych API i 4 bazy danych on-line
poprzez API. Zaplanowano przeszkolenie 645 osób z obsługi systemu w ramach cross-financingu. Uwzględniono studium wykonalności i promocję. Projekt
znacząco skróci się czas oczekiwania na świadczenie medyczne, oraz zapewnione zostanie lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, materialnych, finansowych i
organizacyjnych WSzS.
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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

2 966 510,34

2 966 510,34

2 521 533,78

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-23

2020-01-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin

Projekt polega na rozbudowie istniejących systemów teleinformat. oraz zakupie infrastruktury informat. służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji, w
tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji elektronicznej. Nowe
funkcjonalności i usługi tworzą katalog 6-iu e-usług publicznych: Moduł open data o poziomie dojrzałości-4 , Obsługa komornika - poziom 4, Panel
partycypacyjny -poziom 4, Moduł usług dodatkowych- poziom 4, Aplikacja mobilna "contact center" -poziom 5, Portal "contact center" - poziom 4. Wszystkie
usługi pozwalają na realizację wybranej przez klienta sprawy całkowicie drogą elektroniczną, w sposób zautomatyzowany i bezpłatny(szczegółowy opis w dokum.
tech.). Głównym celem proj. jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publ. świadczonych drogą elektroniczną dla mieszk. Lublina i okolic oraz
podniesienie poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informat. udostępniających informację publicz.. Wpłynie on na optymalizację czasu
związanego z obsługą spraw, zmniejszenie zużycia zasobów (np. papieru), integrację systemów i bazy danych, np. geodezyjnych, czy na uporządkowanie rejestrów
publicz., np. rejestr OZE. Cel proj. będzie mierzony wskaź. liczby pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicz. i
e-usług publ. Grupę docelową będą tworzyły jednostki organiz. UML, miejskie jedn. budżetowe, spółki miejskie, jak również mieszkańcy Lublina i woj. lubelskiego,
turyści, instytucje i przedsiębiorcy korzystający z rezultatów projektu. W ramach przedsięwzięcia przygotowano stosowną dokumentację i studium wykonalności.
Zaplanowano zakup oprogramowania w celu wdrożenia i rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakup sprzętu (komputery, serwer, macierz dyskowa).
Przewidziano wsparcie eksperckie dla procesu wdrożenia usług, a także wynagrodzenia dla pracow. zaangażowanych w realizację proj. oraz promocję proj.
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GMINA LUBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

5 685 450,67

5 685 450,67

4 832 633,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-06-27

2020-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Celem głównym projektu jest informatyzacja w sektorze ochrony zdrowia poprzez rozbudowę oraz zakupy infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu
stopnia cyfryzacji, w tym aplikacji i syst. bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarz. oraz upowszechnienia kom. elektr. w sektorze ochrony
zdrowia, oraz rozwój e-usług publ.,poprzez rozbudowę zakup syst. teleinformatycznego zapewniającego dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i
poprawę funkcjonalności istniejących usług publ. świadczonych drogą el. w zakresie e-zdrowia.Kluczowe rezultaty: Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych
na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publ. I e-usług publ.15000szt., Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publ.
15000szt./rok, Wzrost zatr. we wspieranych podmiotach (innych niż przeds.)1EPC.Produktu: L. baz danych udostęp. on-line poprzez API-1szt., Lb. Os. objętych
szkol.120os., Lb. podm. udost. usł.wewnątrzadmin. (A2A)1 szt, Lb. Udost. Usł. wewnątrzadmin.(A2A)1 szt, Lb. uruch. syst.w teleinf. w podm. Wyk.zad. Pub. 1 szt, Lb.
Usł. pub. Udost. on-line o stop. Dojrz. 3-2 szt, Lb. usług pub. Udost. on-line o stop. dojrzałości min. 4-tran 5 szt,Lb.utw. API 1szt.,Przestrzeń dysk. serw. 56,4 TB.
Grupą docelową projektu są pracownicy i pacjenci szpitala w Łęcznej. Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z HRF: Studium Wykonalności, Personel
projektu, Promocja projektu, Szkolenia pracowników, Uruchomienie e-usług- zakup licencji, wdrożenie, Uruchomienie e-usług, Sprzęt teleinformatyczny - zakup
serwerów, Sprzęt teleinformatyczny - zakup zestawów komputerowych, Sprzęt teleinformatyczny - zakup innych urządzeń, Sprzęt teleinformatyczny - zakup
oprogramowania narzędziowego. Projekt dotyczy upowszechnienia wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z narzędziem 26 opisanym w Policy
Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

3 236 145,00

3 234 915,00

2 749 677,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-03

2019-07-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim

Zakres projektu obejmuje stworzenie systemu elektronicznego zarządzanie drogami w powiecie lubelskim. Na system składa się szereg funkcjonalności i e-usług
RPLU.02.01.00-06-0006/16
na trzecim, czwartym i piątym poziomie dojrzałości. Wnioskodawcą i realizatorem jest Powiat Lubelski, użytkownikiem systemu będzie Zarząd Dróg Powiatowych
w Lublinie (jednostka organizacyjna powiatu). Celem głównym projektu jest: zwiększenie poziomu wykorzystania narzędzi elektronicznej administracji oraz
zwiększenie dostępności e-usług publicznych w działalności ZDP w Lublinie. Interesariusze projektu: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Zarząd Dróg Powiatowych w
Lublinie, Pracownicy ZDP, Klienci ZDP (w szczególności osoby fizyczne i przedsiębiorcy wnioskujący o zajęcie pasa drogowego; kierowcy zgłaszający
wypadek/kolizję wywołaną złym stanem drogi w celu uzyskania ubezpieczenia; firmy ubezpieczeniowe weryfikujące dane o zdarzeniach zgłoszonych do wypłaty
odszkodowania), kierowcy poruszający się drogami w powiecie, pozostali mieszkańcy powiatu wyżej nie wymienieni. Bezpośrednim skutkiem cyfryzacji procesów
administracyjnych ZDP będzie walka z obecnie diagnozowanymi niedogodnościami: poprawa warunków pracy w jednostce (dostęp do nowoczesnych narzędzi
pracy, skrócenie czasu trwania czynności, skrócenie czasu obsługi Klientów); poprawa jakości obsługi i skrócenie czasu obsługi Klientów ZDP. Pośrednio zmiany
wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych i zmniejszenia zatorów w ruchu drogowym - co daje korzyści wszystkim poruszającym się po
powiatowych drogach. Projekt przyczynia się do eliminacji wszystkich zdiagnozowanych problemów każdej grupy interesariuszy. Projekt realizowany będzie w
okresie 01.11.2018r. - 30.11.2019r. Projekt realizuje kluczowe dla działania wskaźniki takie jak: Liczbę pobrań dokumentów stanowiących informacje sektora
publicznego - 240 szt./rok Liczba pobrań / uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sekotra publicznego - 2520 szt. / rok

POWIAT LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

573 617,80

377 847,80

321 170,63

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-11-01

2019-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

079 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie ekultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.01.05.00-06-0014/17

RPLU.02.01.00-06-0002/16

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Uruchomienie systemu do prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z uruchomieniem e-usługi
publicznej w SP PZOL w Celejowie

Celem głównym projektu jest informatyzacja w sektorze ochrony zdrowia poprzez rozbudowę oraz zakupy infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu
RPLU.02.01.00-06-0006/17
stopnia cyfryzacji, w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji
elektronicznej w sektorze ochrony zdrowia, oraz rozwój elektronicznych usług publicznych, poprzez rozbudowę zakup systemu teleinformatycznego
zapewniającego dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
w zakresie e-zdrowia. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego I e-usług publicznych 20 szt. Grupą docelową projektu są pracownicy i pacjencji szpitala w Celejowie. Zadania przewidziane do
realizacji zgodnie z HRF: Studium wykonalności, Sprzęt sieciowy, Stanowiska komputerowe, Zasilacze UPS do serwerowni, Sprzęt środowiska serwerowego,
Oprogramowanie serwerów i środowiska wirtualnego, Zakup licencji systemu HIS i e-usług, Wdrożenie systemu HIS i e-usług, Szkolenie personelu, Zarządzanie
projektem, Promocja projektu. Wskaźniki produktu: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja [szt.] - 1;
Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] - 95; Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoba] - 60; Liczba usług
publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja [szt.] - 1, Liczba uruchamianych syst. teleinformatycznych w pod.
wykonujących zad. publiczne - 1. Projekt dotyczy upowszechnienia wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, przez co jest zgodny z narzędziem 26
opisanym w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.

SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W
CELEJOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

1 069 608,00

1 069 608,00

909 166,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-08

2019-03-29

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług publicznych przez Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Suchowoli

Celem głównym projektu jest informatyzacja w sektorze ochrony zdrowia poprzez rozbudowę oraz zakupy infr.inf. służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji, w tym
RPLU.02.01.00-06-0007/17
aplikacji i syst. bazodanowych zapewniających poprawę ef. zarz. oraz upowszechnienia kom. elektr. w sektorze ochrony zdrowia, oraz rozwój e-usług publ.,
poprzez rozbudowę zakup syst. teleinformatycznego zapewniającego dostępność, integrację i cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących
usług publ.świadczonych drogą el. w zakresie e-zdrowia. Kluczowe rezultaty:;Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publ. I e-usług publ. 2szt; Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publ. 20szt./rok; Wzrost zatr. we wspieranych
podmiotach (innych niż przeds.)1EPC Produktu: Lb. Apl. opartych na pon. Wyk. inf. Sek. Publ. i e-usług publ.2 szt; Lb. Os. objętych szkol. 65os;Lb. podm. udost.
usł.wewnątrzadmin. (A2A)1 szt; Lb. Rej. Publ. Obj. wsparciem 1 szt; Lb. Udost. Usł. wewnątrzadmin. (A2A)1 szt; Lb. uruch. syst.w teleinf. w podm. Wyk.zad. Pub. 1 szt;
Lb. Usł. pub. Udost. on-line o stop. Dojrz. 3-3 szt; Lb. usług pub. Udost. on-line o stop. dojrzałości min. 4-tran 4 szt; Przestrzeń dysk. serw. 65 TB Grupą docelową są
pracownicy i pacjenci. Zadania z HRF: SW, Zarządzanie Projektem, Promocja projektu, Szkolenia pracowników, Dokumentacja projektowa, Roboty budowlane,
Wyposażenie serwerowni, urządzenia komputerowe, Licencje i moduły oprogramowania, Prace instalacyjne i konfiguracyjne oprogramowania, Modernizacja
sprzętu informatycznego, Pomiary. Projekt dotyczy upowszechnienia wymiany elektronicznej dok.med.zgodnie z narzędziem 26 opisanym w Policy Paper dla
ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Projekt infrastrukturalny

WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W SUCHOWOLI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

1 608 792,28

1 608 792,28

1 367 473,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-21

2019-04-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie nowych e-usług oraz nowych rozwiązań informatycznych przez WOMP CPL w Lublinie

Celem głównym projektu jest informatyzacja w sektorze ochrony zdrowia poprzez rozbudowę oraz zakupy infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu
stopnia cyfryzacji, w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę ef. zarz. oraz upowszechnienia komunikacji el. w sektorze ochrony
zdrowia, oraz rozwój elektronicznych usł.publ., poprzez rozbudowę zakup systemu teleinformatycznego zapewniającego dostępność, integrację oraz cyfryzację
nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usł. publ. świadczonych drogą el. w zakresie e-zdrowia. Kluczowe rezultaty: Liczba pobrań/uruchomień
aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu inf. sek. publ. I e-usług publicznych 1000szt; Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę
publiczną 500szt./rok. Grupą docelową projektu są pracownicy i pacjencji WOMP w Lublinie. Zadania z HRF: Zarządzanie Projektem, Studium Wykonalności,
Promocja projektu, Szkolenia pracowników, URUCHOMIENIE E-USŁUG - ZAKUP LICENCJI, WDROŻENIE, URUCHOMIENIE E-USŁUG - SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY,
SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY - ZAKUP SERWERÓW, SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY - ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY - ZAKUP
INNYCH URZĄDZEŃ, SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY - ZAKUP OPROGRAMOWANIA NARZĘDZIOWEGO. Projekt wpisuje się w narzędzie 26 opisane w Policy Paper.
Zaplanowany zakres przedsięwzięcia wpłynie na upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Projekt jest nieinfrastrukturalny. Produktu:
Lb. Apl. op. na pon. Wyk. inf.sek.publ. i e-usług publ. [7szt.]; Lb. baz dan. udost. on-line poprzez API [1szt.]; Lb. os. Obj. Szkol./dor. w zakr.komp.i cyfr. [100os.]; Lb.
podm. udost.usł. wewnątrzadm. (A2A) [1szt.]; Lb. udost. Usł. Wewnątrzadm. (A2A) [1szt.]; Lb. ur. Sys. teleinf. w podm. wyk. zad. pub. [1szt.]; Lb. usług pub. Udost. online o st. dojrz. 3-dwustronna inter. [2szt.]; Lb. usług pub. Udost. on-line o st. dojrz. Min. 4-transakcja [5szt.]; Lb. utw. API [1szt.]; Przest.dysk. [47,6TB];
Lb.Rej.pub.Obj.Ws1

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W
LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

1 492 925,00

1 492 925,00

1 268 986,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-10

2019-06-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz
Powiatu Lubelskiego

Projekt "Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego" jest wspólnym RPLU.02.01.00-06-0009/16
przedsięwzięciem administracji samorządowej Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego. Przedmiotem projektu
jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Zamość, Urzędzie Gminy Baranów, Urzędzie Gminy Biszcza, Urzędzie Gminy Kurów oraz w
Starostwie Powiatowym w Lublinie, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw w formie elektronicznej. Zakres projektu obejmuje zakup
systemów informatycznych back office oraz front office dla ww. urzędów, integrację systemów z zachowaniem wymogów dotyczących interoperacyjności oraz
zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ramach projektu zostanie
wykorzystana w pełni funkcjonalność platformy krajowej ePUAP. Łącznie - przez ww. jednostki - zostanie opracowanych i wdrożonych 97 e-usług publicznych na
co najmniej 3 poziomie dojrzałości: 54 e-usługi na 3 poziomie dojrzałości (jako usługi nowe i ulepszone) i 43 na 5 poziomie dojrzałości (jako usługi nowe
umożliwiające dzięki rozwiązaniom technologicznym załatwienie spraw w pełni elektronicznie). Uruchomienie elektronicznych usług publicznych będzie połączone
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w modelu "chmury obliczeniowej" (IaaS) oraz zakupem niezbędnej infrastruktury sprzętowej do wdrożenia
innych systemów oraz zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa ich działania: serwerów wraz z oprogramowaniem zarządzającym, wielofunkcyjnych zapór
sieciowych, urządzeń do backupu danych oraz zestawów komputerowych. W ramach projektu zostanie zapewniona interoperacyjność wdrażanych systemów
teleinformatycznych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa oraz nastąpi zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej.

MIASTO ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

5 644 668,80

5 644 668,80

4 797 968,48

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-27

2019-06-28

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Informatyzacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w celu wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz
usług E-zdrowia

Wnioskodawca (Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli) jest podmiotem leczniczym sektora publicznego, działającym w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Celem głównym projektu jest wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług e-zdrowia przez Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną wyniesie 10150 szt. Produktami, które
powstaną w ramach projektu będą: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja: 3 szt (e-Rejestracja oraz 2
szt w e-Kontrahent); Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja: 7 szt.; Przestrzeń dyskowa serwerowni:
81,65 TB; Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 8 szt. Grupę docelową stanowią osoby
korzystające z usług świadczonych przez Wnioskodawcę. Zadania przewidziane do realizacji obejmują: 1. Doposażenie i wdrożenie części medycznej (w tym
Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej; e-Rejestracja (elektroniczny portal obsługi pacjenta); e-Kontrahent (elektroniczny portal obsługi
kontrahenta); e-Dokumentacja; e-Ankiety; e-Wywiad; e-Załącznik; Ucyfrowienie tradycyjnej dokumentacji medycznej; Rozbudowa HIS o wersję mobilną systemu
Wdrożenie (analiza, konfiguracja, szkolenia) 2. Baza danych wraz z wdrożeniem 3 Doposażenie ERP (Logika biznesowa (Business Intelligence); Kalkulacja kosztów
leczenia; Budżetowanie; Wdrożenie (konfiguracja, szkolenia)) 4. Oprogramowanie do Obsługi aparatury medycznej - najnowsza wersja 5. Oprogramowanie do
produkcji Cytostatyków i zlecania schematów chemioterapii 6. Zakup niezbędnego sprzętu 7. Promocja. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 Projekt stanowi w głównej mierze implementację Narzędzia 26 - projekt umożliwi upowszechnienie dokumentacji medycznej (wgląd oraz wymianę informacji i
danych).

RPLU.02.01.00-06-0009/17

CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

3 394 800,00

3 394 800,00

2 885 580,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-22

2019-06-28

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie

Celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji usług publicznych oferowanych przez UMCS. Cel realizowany będzie poprzez następujące zadania: wdrożenie
modułu zamówień publicznych i gospodarki materiałowej, wdrożenie nowego systemu elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia, dostosowanie treści
portalu rekrutacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup podpisu elektronicznego, zakup serwerów z oprogramowaniem i skanerów kodów kreskowych.
W ramach projekt osiągnięte zostaną następujące wskaźniki: udostępnionych co najmniej 100 dokumentów zawierających informacje publiczne, które zostaną
pobrane/odtworzone co najmniej 100 000 razy, zostaną udostępnione 2 usługi publiczne on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja, powstaną 2
systemy teleinformatyczne w podmiotach wykonujących zadania publiczne oraz zostaną udostępnione 2 usługi wewnątrzadministracyjne (A2A), na potrzeby
działania systemów zostaną zakupione serwery na których będzie dostępne co najmniej 15 TB przestrzeni dyskowej. Udostępnione usługi skierowane będą do
następujących grup docelowych: kandydaci na studia, które są prowadzone w ramach publicznego systemu kształcenia (około 22 000 osób rocznie) oraz do
przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (około 12 000 podmiotów rocznie). Produktem wytworzonym w ramach projektu będą
systemy informatyczne opracowane i wdrożone z użyciem metod projektowania zorientowanego na użytkownika (tzw. user centered design) oraz zgodnie z
wytycznymi WCAG 2.0. na poziomie AA, a także częściowo na poziomie AAA. Korzystanie z nich będzie możliwe poprzez sieć internetową. Systemy te będą spełniały
wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w tym będą zapewniały
bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz informacji.

RPLU.02.01.00-06-0010/16

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

3 450 000,00

3 450 000,00

2 932 500,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-11-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Lubelski e-IMW

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz jakości oferty Instytutu Medycyny Wsi Im. Witolda Chodźki dla mieszkańców województwa
lubelskiego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych we wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego,
umożliwiającego świadczenie usług on-line oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez osiągnięcie
wskaźników rezultatu: Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicz i e-usług publicz-1000szt; Liczba
załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publicz-500szt; Zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu: Liczba aplikacji opartych na
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych- 1szt; Przestrzeń dyskowa serwerowni-22TB; Liczba utworzonych API-1szt; Liczba
uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publicz-1szt; Liczba osób objętych szkoleniami-36os.; Liczba usług
publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3- dwustronna interakcja-2szt; Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości
co najmniej 4- transakcja-4szt; Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A)-1szt; Liczba udostępnionych usług
wewnątrzadministracyjnych(A2A)-1szt. Dzięki realizacji projektu zostaną zaspokojone potrzeby kluczowych interesariuszy: pacjentów, mieszkańców województwa
lubelskiego, pracowników oraz kierownictwa placówki. Zakres rzeczowy projektu to opracowanie studium, zarządzanie projektem, zakup licencji i niezbędnego
sprzętu oraz urządzeń do pracy e-usług i EDM, usługa informatyczna obejmująca wykonanie projektu rozmieszczenia urządzeń sieciowych, ułożeniu przewodów
sygnałowych w istniejących trasach kablowych, uruchomienie urządzeń, usługa szkoleniowa, wdrożenie oraz testy bezpieczeństwa.

RPLU.02.01.00-06-0010/17

INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

1 588 869,72

1 578 869,72

1 342 039,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-06

2019-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie systemu e-zdrowia w SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

Projekt dotyczy rozwoju informatyzacji i wdrożeniu e-usług publicznych w zakresie zdrowia. Cel główny projektu: Zwiększenie poziomu wykorzystania TiK w
służbie zdrowia w powiecie janowskim. Cel szczegółowy projektu: - rozwój informatyzacji i wdrożenie w SPZZOZ w Janowie Lubelskim elektronicznych usług
publicznych o wysokim stopniu dojrzałości w zakresie zdrowia, tj. e-rejestracja, e-dokumentacja, e-powiadomienia, e-formularze, e-kontrahent, e-rozliczenia; Zautomatyzowanie wewnętrznych procesów biznesowych SPZZOZ w JL związanych z: rejestracją i obsługą pacjentów, rozliczaniem i raportowaniem na potrzeby
wewnętrzne i zewnętrzne z działalności operacyjnej/medycznej SPZZOZ oraz obiegiem dokumentacji medycznej i administracyjnej. Wskaźnik rezultatu: 1. L.
załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (4140 szt.); 2. Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu ISP
i e-usług publicznych (4140 szt.). Wskaźniki produktu: 1. L. udostępnionych usług wewnątrzadm. (A2A) (2 szt.); 2. L. usług publicznych udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja (2 szt.); 3. L. usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja (2 szt.); 4. L.
uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach w podmiotach wykonujących zadania publiczne (1 szt.); 5. L. podmiotów udostępniających usługi
wewnątrzadm. (A2A) (1 szt.). Grupy docelowe: pracownicy SPZZOZ w Janowie Lubelskim; pacjenci SPZZOZ w Janowie Lubelskim; kontrahenci współpracujący z
SPZZOZ w Janowie Lubelskim, NFZ. Zadania w projekcie: Zad.1.: Dokumentacja projektowa. Zad.2.: Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz ze
szkoleniem pracowników w zakresie EDM. Zad.3.: Zakup sprzętów IT. Zad.4.: Zarządzenie projektem. Zad.5.: Promocja projektu. Zad.6.: Prace instalacyjne/
rozbudowa sieci komputerowej. Projekt jest zgodny z Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. KSR - Narzędzie 26.

RPLU.02.01.00-06-0011/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W JANOWIE
LUBELSKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

3 276 510,90

3 257 445,90

2 768 829,01

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-15

2019-06-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój E-usług w poprzez wdrożenie kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego i aplikacyjnego

W ramach projektu SPZOZ zamierza zakupić sprzęt IT wraz z oprogramowaniem oraz zakupić usługi teleinformatyczne na bazie których zostaną wykreowane
RPLU.02.01.00-06-0012/17
następujące E-usługi. Zakres rzeczowy projektu:1. Adaptacja pomieszczenia na serwerownię ( zakres rzeczowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do audytu) 2. Sprzęt w
serwerowni (zakres rzeczowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do audytu) 3. Wdrożenie E-Usług - zakup oprogramowania oraz wdrożenie nowych procesów Dostosowanie do DEM zgodnie ze standardami CSIOZ (implementacja systemów elektronicznej dokumentacji medycznej ); eWyniki e-usługa o stopniu dojrzałości
4;eSamokontrola (dodatkowe skrócenie czasu oczekiwania na usługę, dodatkowe zmniejszenie zużycia zasobów) eKontrahent (e-usługa o stopniu dojrzałości 5)
(wymiany EDM jest ukierunkowany na możliwość jej wymiany pomiędzy AOS i POZ) 4. Cyberbezpieczeństwo - Bezpieczeństwo - Oprogramowanie antywirusowe
oraz firewall dla sieci i komputerów szpitala (238);Bezpieczeństwo -Instalacja oprogramowania na wszystkich komputerach i terminalach (238);Usługi związane z
utrzymaniem wys. Standardów bezpieczeństwa. Grupę docelowa projektu stanowić będą wszyscy mieszkańcy korzystajacy z opieki medycznej oferowanej przez
SPZOZ w Radzyniu Podlaskim, pracownicy jednostki.Wskaźniki :Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja
2 szt.;o stopniu dojrzałości 4 - 3 szt.;Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną - 200 szt., Przestrzeń dyskowa serewrowni - 196,6
TB, Liczba uruchomionych systemów teleinfor. - 3; Liczba podmiotów (A2A) - 1 szt.; Liczba usług(A2A) - 1 szt.; Liczba API - 1 , liczba baz danych API - 3; Liczba
zdygitalizowanych dokumentów- 400, Liczba przeszkolonych osób -150

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

2 641 968,16

2 641 722,16

2 245 463,82

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-29

2019-09-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie dostępności i jakości usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z Puławach poprzez
wdrożenie usług elektronicznych

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz jakości usług SPZOZ w Puławach dla mieszkańców powiatu puławskiego,poprzez wdrożenie systemu
klasy HIS,umożliwiającego świadczenie usług on-line oraz prowadzenie EDM.Do zadań projektu należą:Opracowanie studium wykonalności,zakup infrastruktury
informatycznej i oprogramowania,konfiguracja i montaż urządzeń sieciowych,usługi wdrożeniowe,przeprowadzenie szkoleń,zarządzenie i rozliczanie
projektu.Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez osiągnięcie wskaźników rezultatu:Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych-1000;Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publicz-500;Zostaną
osiągnięte następujące wskaźniki produktu:Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych1;Przestrzeń dyskowa serwerowni-42TB; Liczba utworzonych API-1;Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania
publicz-1;Liczba osób objętych szkoleniami-220os.;Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja-3;Liczba
usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja-4;Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne
(A2A)-1;Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych(A2A)-1.Dzięki realizacji projektu zostaną zaspokojone potrzeby kluczowych interesariuszy:
pacjentów,mieszkańców powiatu puławskiego,pracowników oraz kierownictwa placówki.Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny.Planowane do realizacji
działania nie wymagają dołączenia dokumentacji technicznej,zezwolenia na realizację bądź dokumentacji środowiskowej.Zakres projektu obejmuje opracowanie
studium wykonalności,zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania,konfiguracji i montażu urządzeń sieciowych,usługi wdrożeniowe,przeprowadzenie
szkoleń,zarządzenie i rozliczanie projektu.

RPLU.02.01.00-06-0013/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

3 494 475,00

3 494 475,00

2 970 303,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-20

2019-06-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy
Konstantynów i Gminy Skierbieszów.

Projekt "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik (Gminy Miejskiej Świdnik), Gminy
Konstantynów i Gminy Skierbieszów" jest wspólnym przedsięwzięciem administracji samorządowej Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów oraz Gminy
Skierbieszów. Przedmiotem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych w administracji samorządowej Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów
oraz Gminy Skierbieszów, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw w formie elektronicznej. Zakres projektu obejmuje zakup systemów
informatycznych backoffice oraz front office dla Urzędów Miasta Świdnik, Urzędu Gminy Konstantynów i Urzędu Gminy Skierbieszów, integrację systemów z
zachowaniem wymogów dotyczących interoperacyjności oraz zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zapewnienia
bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ramach projektu zostanie wykorzystana w pełni funkcjonalność platformy krajowej ePUAP. Łącznie - przez Miasto
Świdnik, Gminę Konstantynów oraz Gminę Skierbieszów - zostanie opracowanych i wdrożonych 26 e-usług publicznych na co najmniej 3 poziomie dojrzałości.
Uruchomienie elektronicznych usług publicznych będzie połączone z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w modelu "chmury obliczeniowej" (IaaS) oraz
zakupem niezbędnej infrastruktury sprzętowej do wdrożenia innych systemów oraz zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa ich działania: serwerów wraz z
oprogramowaniem, wielofunkcyjnych zapór sieciowych oraz zestawów komputerowych. W ramach projektu zostanie zapewniona interoperacyjność wdrażanych
systemów teleinformatycznych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa oraz nastąpi zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej.

RPLU.02.01.00-06-0014/16

GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

3 903 912,00

3 903 912,00

3 318 325,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-10-11

2019-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Celem głównym projektu jest informatyzacja w sektorze ochrony zdrowia poprzez rozbudowę oraz zakupy infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu
RPLU.02.01.00-06-0014/17
stopnia cyfryzacji, w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji
elektronicznej w sektorze ochrony zdrowia, oraz rozwój elektronicznych usług publicznych, poprzez rozbudowę zakup systemu teleinformatycznego
zapewniającego dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
w zakresie e-zdrowia. Projekt w związku ze swoim zakresem jest zgodny z narzędziami zdefiniowanymi w dokumencie Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla
ochrony zdrowia na lata 2014-2020 (Narzędzie 26). Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego I e-usług publicznych 1440[szt.]; Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę
publiczną 600 [szt./rok]; Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 1 [EPC]. Grupą docelową projektu są pracownicy i
pacjencji szpitala w Lubartowie. Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z HRF: Studium Wykonalności, Zarządzanie Projektem, Promocja projektu, Szkolenia
pracowników, Uruchomienie e-usług - zakup licencji, wdrożenie, URUCHOMIENIE E-USŁUG - SPRZĘT TELEINFORMATYCZNY, Sprzęt teleinformatyczny - zakup
serwerów, Sprzęt teleinformatyczny - zakup zestawów komputerowych, Sprzęt teleinformatyczny - zakup innych urządzeń, Sprzęt teleinformatyczny - zakup
oprogramowania narzędziowego, Modernizacja sieci teleinformatycznej.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

2 575 620,00

2 575 620,00

2 189 277,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-21

2019-02-28

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich

Projekt "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich" jest wspólnym przedsięwzięciem administracji samorządowej
RPLU.02.01.00-06-0015/16
Miasta Chełm, Gminy Dzierzkowice oraz Gminy Kodeń. Przedmiotem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych w administracji samorządowej
Miasta Chełm, Gminy Dzierzkowice oraz Gminy Kodeń, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw w formie elektronicznej. Zakres projektu
obejmuje zakup systemów informatycznych back office oraz front office dla Urzędu Miasta Chełm, Urzędu Gminy Dzierzkowice i Urzędu Gminy Kodeń, integrację
systemów z zachowaniem wymogów dotyczących interoperacyjności oraz zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zapewnienia
bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ramach projektu zostanie wykorzystana w pełni funkcjonalność platformy krajowej ePUAP. Łącznie - przez Miasto Chełm,
Gminę Dzierzkowice oraz Gminę Kodeń - zostanie opracowanych i wdrożonych 81 e-usług publicznych na co najmniej 3 poziomie dojrzałości: 53 e-usługi na 3
poziomie dojrzałości (jako usługi ulepszone) i 28 na 5 poziomie dojrzałości (jako usługi nowe umożliwiające dzięki rozwiązaniom technologicznym załatwienie
spraw w pełni elektronicznie). Uruchomienie elektronicznych usług publicznych będzie połączone z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w modelu
"chmury obliczeniowej" (IaaS) oraz zakupem niezbędnej infrastruktury sprzętowej do wdrożenia innych systemów oraz zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa ich
działania: serwerów wraz z oprogramowaniem zarządzającym i bazodanowym, wielofunkcyjnych zapór sieciowych, urządzeń do backupu danych oraz zestawów
komputerowych. W ramach projektu zostanie zapewniona interoperacyjność wdrażanych systemów teleinformatycznych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa
oraz nastąpi zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej.

MIASTO CHEŁM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

5 875 157,00

5 875 157,00

4 993 883,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-15

2019-06-28

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w
Lublinie

Gł. celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz jakości oferty Szpitala Neuropsy. im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie dla mieszkańców woj.lub.,
poprzez wdrożenie zintegr. systemu informat., umożliwiającego świadczenie usług on-line oraz prowadzenie EDM. Cele szczegółowe: 1. Poprawa dostępności
oferty Sz. Neuropsy. im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie poprzez wdrożenie systemu teleinformatycznego klasy HIS; 2. Zwiększenie efektywności działania
Sz. Neurops. im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie poprzez uruchomienie systemu prowadzenia, wymiany, zarządzania i archiwizacji EDM zgodnie z
wymaganiami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia; 3.Wzrost powszech oferty Sz. Neurops. im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ poprzez udostępnienie
usług publicz on-line. Cele zostaną zrealizowane poprzez osiągnięcie wskaźników rezultatu: Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym
wykorzystaniu inform sektora publicz i e-usług publicz-1000szt; Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publicz-500szt. Zostaną
osiągnięte wskaźniki produktu: Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicz i e-usług publicz- 1szt; Przestrzeń dyskowa
serwerowni-1,2TB; Liczba utworzonych API-1szt; Liczba uruchomionych systemów teleinfor. w podmiotach wykonujących zadania publicz-1szt; Liczba osób
objętych szkoleniami-140os.; Liczba usług publicz udostępnionych on-line o stopniu dojrz. 3-dwustr. interakcja-4szt; Liczba usług publicz udostępnionych on-line
o stopniu dojrz. co najm. 4- transakcja-5szt; Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadm. (A2A)-1szt; Liczba udostępnionych usług wewnątrzadm.
(A2A)-1szt. Etapy realizacji to opracowanie studium, zakup środków trwałych oraz dedykowanego oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie systemu
informat. i e-usług. Dzięki realizacji projektu zostaną zaspokojone potrzeby kluczowych interesariuszy: pacjentów, mieszkańców WL, pracowników oraz
kierownictwa SPZOZ

SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

4 000 000,00

4 000 000,00

3 400 000,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-28

2019-07-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.02.01.00-06-0008/17

RPLU.02.01.00-06-0015/17

Poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług w SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Projekt realizowany w okresie 30.10.2017-30.06.2019 przez SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.Projekt jest zgodny z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014- RPLU.02.01.00-06-0016/17
2020 z narzędziem 26:Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.Zakres rzeczowy projektu obejmuje uruchomienie systemów
prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentacji, w sposób spełniający
wymagania ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Bezpośrednim odbiorą wsparcia jest SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.Grupą docelową działań
podejmowanych w ramach priorytetu są mieszkańcy województwa lubelskiego,osoby,instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu. Cel
realizacji projektu(wskaźniki produktu i rezultatu): L.pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i eusług publicznych-500;L.pobrań/ odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego-500;L.załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line
usługę publiczną-500;L.usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja-2;L.usług publicznych udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości 4-transakcja-2;L.aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i -usług publicznych-2;Przestrzeń dyskowa
serwerowni -96;L.uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne-1;L.podmiotów udostępniających usługi
wewnątrzadministracyjne(A2A)-1;L.udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych(A2A)-1;L.podmiotów,które udostępniły on-line informacje sektora
publicznego-1;Liczba utworzonych API-1;L.baz danych udostępnionych on-line poprzez API-1;L.udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego-1500;L.os.objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych-120;L.proj.w w których sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami-1.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

1 819 883,40

1 819 883,40

1 546 883,92

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-30

2019-07-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy miejsko - wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy miejsko wiejskiej Bełżyce

Projekt zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych w Mieście Krasnystaw i Gminach Bełżyce oraz Kazimierz Dolny
RPLU.02.01.00-06-0017/16
oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości e - usług. Zwiększy się dostępność oraz funkcjonalność e-usług, wprowadzenie nowych oraz zwiększenie poziomu
dojrzałości już istniejących dla okolicznych mieszkańców gmin a także przedsiębiorców. Przewidziano także zakup sprzętu i oprogramowania, co pozwoli
usprawnić pracę oraz zapewni bezpieczeństwo danych. Powstaną nowe e-usługi o stopniach dojrzałości 3, 4 oraz 5, nowe systemy teleinformatyczne, a co za tym
idzie zwiększy się liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych. Liczba pobrań/odtworzeń
dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 600, Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna
interakcja - 42, Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 - transakcja - 53 w tym na poziomie 5 - 18 szt. Liczba urzędów, które
wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego - 3. Przestrzeń dyskowa serwerowni - 247,10. Liczba uruchomionych systemów
teleinformatycznych w instytucjach publicznych - 3, Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) -1, Liczba udostępnionych usług
wewnątrzadministracyjnych (A2A) -1, Liczba baz danych udostępnionych przez API -1. Zadania do realizacji to m. innymi - opracowanie studium i wniosku, zakup
serwerów, komputerów, wdrożenie nowych e - usług, szkolenia. Efektem zmian ma być poszerzenie i ułatwienie dostępu do informacji publicznej i korzystania z
niej, zwiększenie liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, a także ich dostępności, jak również przyśpieszenie realizacji czynności, zaoszczędzenie
czasu wcześniej poświęcanego na osobiste stawiennictwo w urzędzie oraz oszczędności finansowe, wynikające z załatwiania spraw drogą elektroniczną.

MIASTO KRASNYSTAW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

4 525 687,32

4 525 687,32

3 846 834,21

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-23

2020-02-20

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie

Zad.: dok. aplikacyjna, prom. proj., zarządzanie proj., szkolenie personelu ,wdrożenie e-usług. Zakres realizacji proj. zgodny jest z N26 Upowszechnianie wymiany RPLU.02.01.00-06-0017/17
EDM- Policy Paper dla ochrony zdrowia 2014-2020 poprzez możliwość wglądu do pełnej DM wytworzonej w jednostkach sektora zdrowia w Polsce jak i poza jej
terytorium. Pozwala na wymianę transgraniczna informacji i danych dotyczących zdarzeń medycznych. Projekt zapewnia udoskonalenie i upowszechnianie
stosowania systemu EDM. Projekt jest nieinfrastrukturalny, zakłada modernizację infrastruktury informatycznej, poprzez zakup, instalację i konfigurację
oprogramowania systemowego, zwiększenie przepustowości sieci, możliwość pełnej obsługi EDM, a także podniesienie ochrony bezp. danych poprzez nowy klastr
w oparciu o serwer nadzorujący, integracja systemu oraz interoperacyjność z P1. Wskaźniki: L. pobrań/uruchomień ap. 700; L. pobrań/odtworzeń dok.
zawier,.info. SP- 2000, L. załatwionych spraw poprzez udost. on-line usł. pub.- 1500, L. utrzymanych miejsc pracy- 414,79, L. baz danych udost. on-line poprzez API1, L. usł. pub. udost. on-line o stopniu doj. co najmniej 4-transakcja- 3, L. uruch. Sys. Teleinfo. w podm. Wyko. Zad. Pub.- 1, L. podm. Udost. Usł. wewnątrzadm.
(A2A)- 1, L. udost. Usł. wewnątrzadm. (A2A)-1, L. podm., które udost. on-line info. SP-1, L. utwo. API-2, L. zdigitalizowanych dok. zawie. Info. SP-200, L. udost. on-line
dok. zawie. Info. SP-500, L. rejestrów pub. obj. Wsp.1, L. osób obj. Szkol. / dor. w zakresie komp. Cyf.-50, Grupa docelowa pacjenci SPZOZ, personel medyczny,
kadra administracyjna, placówki opi. med. i inne placówki systemu służby zdrowia w tym MZ. Efekty ekonomiczne zapewniają poszerzenie publicznych usług z
zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu TIK dla poprawy jakości usług zdrowotnych. Wdrożenie e-usług skróci czas
oczekiwania na wynik badań zapewniając przepływ informacji o stanie pacjenta do lekarza prowadzącego.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

2 154 162,96

2 146 782,96

1 824 765,53

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-22

2019-05-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów

Celem ogólnym jest Zwiększenie wykorzystanie e-usług publicznych oraz wzrost dostępności e-usług dla mieszkańców. Celem projektu jest Rozwój elektronicznych RPLU.02.01.00-06-0018/16
usług publicznych dla obywateli poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Gminie Miejskiej Hrubieszów. Celem szczegółowym projektu jest
stworzenie systemu zarządzania zasobami wraz z Wzmocnieniem zastosowań TIK dla e-administracji, w formie zintegrowanej platformy wymiany danych dla
wspólnego środowiska informacyjnego. Wskaźniki rezultatu odzwierciedlające cele projektu to. 1. Liczba pobrań /uruchomień aplikacji opartych na ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług Publicznych. 2. Liczba pobrań odtworzeń dokumentów zawierających informację sektora publicznego.
Grupę docelową stanowią mieszkańcy, pracownicy urzedu i jednostek podległych, przedsiębiorcy, jednostki podległe oświatowe i Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. w Hrubieszowie. Zadania projektu to: 1 E-Dziennik 2 E-podatki 3 Elektroniczna Obsługa Rady 4 Platforma Projektowa 5 GIS 6
Usługi doradcze i Promocyjne 6.1 Promocja 6.2 Audyt teleinformatyczny 6.3 Studium Wykonalności 6.4 Inżynier projektu (limit 5% wyd. kwalfikowanych) 7 System
e-Wodomierz 8 System Usprawniania zarządzaniem obsługi Petentów. Dlatego przedstawione cele projektu są spójne ze sobą i logicznie wynikają z analizy
potrzeb, a projekt przyczynia się do: 1. Wspomagania procesów w urzędzie, scentralizowania rejestru zawierającego wszystkie dokumenty z możliwością
przeglądu czynności wykonanych. 2. Uporządkowania procesów obsługi klienta. 3. Automatyzacji części czynności wykonywanych przez pracowników. 4.
Pozytywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenia liczby dokumentów w formie papierowej. 5. Możliwość załatwienia sprawy drogą elektroniczną bez
konieczności dostarczania postaci papierowej. Rezultaty projektu zaspokoją potrzeby wszystkich interesariuszy i rozwiążą ich problemy.

MIASTO HRUBIESZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

2 580 306,00

2 490 560,00

2 116 976,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-09-22

2020-04-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SPZOZ Bychawa

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz jakości oferty SP ZOZ w Bychawie dla mieszkańców województwa lubelskiego, poprzez wykorzystanie
RPLU.02.01.00-06-0018/17
nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych we wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiającego świadczenie usług on-line
oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez osiągnięcie wskaźników rezultatu: Liczba
pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicz i e-usług publicz-1000szt; Liczba załatwionych spraw poprzez
udostępnioną on-line usługę publicz-500szt. Zostaną osiągnięte wskaźniki produktu: Przestrzeń dyskowa serwerowni-22TB; Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4- transakcja-4szt; Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora
publicznego i e-usług publicznych- 1szt; Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publicz-1szt; Liczba
podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A)-1szt; Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych(A2A)-1szt; Liczba
utworzonych API-1szt; Liczba osób objętych szkoleniami-125os.; Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3- dwustronna interakcja1szt. Zostaną zrealizowane następujące zadania: opr. Studium, prace wdrożeniowe, promocja projektu, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa, realizacja
szkoleń, wykonanie sieci, zakup niezbędnego oprogramowania oraz sprzętu, zarządzanie projektem. Dzięki realizacji projektu zostaną zaspokojone główne
potrzeby kluczowych interesariuszy: pacjentów Woj. Lubelskiego, pracowników oraz kierownictwa placówki.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

1 775 753,18

1 775 753,18

1 509 390,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-29

2019-06-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Gmina bliżej obywateli - rozwój e-usług gminy Dorohusk

Przedmiotem projektu jest rozwój e-administracji na terenie gminy Dorohusk. Celem głównym projektu jest zapewnienie elektronicznej dostępności usług
RPLU.02.01.00-06-0019/16
publicznych dla mieszkańców i interesantów Gminy Dorohusk (z uwzględnieniem dostępności dla osób z różnymi formami niepełnosprawności), którzy stanowią
grupę docelową projektu. Potrzeba realizacji projektu wynika z oczekiwań grupy docelowej zidentyfikowanych podczas przeprowadzonych na etapie
przygotowywania projektu konsultacji społecznych. W ramach projektu zostaną uruchomione nowe e-usługi o III i IV poziomie dojrzałości, przygotowana zostanie
aplikacja oparta na ponownym wykorzystaniu danych sekt. publ., udostępnione zostanie API do bazy danych z inf.publ. oraz zostanie zwiększona przestrzeń
dyskowa serwerowni. Oczekiwanym rezultatem projektu jest zwiększenie liczby pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji
sektora publicznego - w wypadku przedmiotowego projektu źródłem informacji będzie Urząd Gminy Dorohusk. Projekt zakłada, że dzięki jego realizacji zwiększy
się liczba spraw urzędowych jakie interesanci Gminy Dorohusk będą mogli realizować za pośrednictwem internetu. Osiągnięcie wymienionych rezultatów wiąże
się z koniecznością realizacji zadań polegających m.in. na: zakupie sprzętu informatycznego, zakupie i modernizacji systemów informatycznych
wykorzystywanych do realizacji zadań przez pracowników UG Dorohusk (system elektronicznego obiegu dokumentów), zleceniu budowy systemów e-usług
urzędowych oraz podniesieniu bezpieczeństwa infrastruktury i systemów IT Wnioskodawcy poprzez zakup oprogramowania antywirusowego.

GMINA DOROHUSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

302 490,00

287 730,00

244 570,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-28

2018-12-14

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój e-usług w SPSK nr 4 w Lublinie

Wnioskowany projekt polega na: wprowadzeniu 8 e-usług: e-rejestracja i e-kontrahent (dojrz 3), e-ankiety, e-wywiad, e-załącznik, e-zgoda, e-zwolnienia (wszystkie
4 poz.) i e-dokumentacja (5 poz.)- (6 usług- dojrz min 4). E-Portal za pomocą, którego będą świadczone e-usługi, polegać będzie na zdalnym udostępnianiu
oprogramowania poprzez sieć Internet i umożliwiać będzie interakcję poprzez interfejs przeglądarki internetowej. E-Usługi- dostarczane będą drogą, która jest
dostępna za pomocą zrozumiałego i intuicyjnego interfejsu strony internetowej (dostępność 24/7)-osiągniecie wskaźników rezultatu związanych z l. załatw spraw
on line 9500/rok. Wprowadzenie e-usług możliwe będzie dzięki wdrożeniu EDM (utworzenie repozytorium/serwera dokumentów). Utworzenie EDM wynika z
konieczności pełnego dostosowania jednostki do wymagań prawnych w tym zakresie i jest zgodne z Policy Paper- Narzędziem 26-Upowsz. wymiany elektronicznej
dok. med.- umożliwiające odpowiednie składowanie, udostępnianie i prezentację dok. med. drogą elektr. W ramach projektu powstanie centralne repozytorium
danych, które będzie gromadziło dokumentacje medyczną w postaci cyfrowej generowaną ze wszystkich komórek działalności medycznej szpitala (Oddziały
Szpitalne, Zakłady i Pracownie, Poradnie Specjalistyczne, Izby Przyjęć, Poradnia POZ, Ośrodki Opieki Pozaszpitalnej, Dział Dział Krwiolecznictwa, Ośrodek
kwalifikujący do przeszczepiania nerek). W ramach integracji z Platformą P1 będzie możliwość wymiany dokumentacji medycznej z innymi podmiotami
leczniczymi. W celu realizacji projektu niezbędny jest zakup: Oprogramowania: do wprowadzenia e-usług, Repozytorium EDM, Ucyfrowienie dokumentacji
medycznej; sprzętu: serwery (465 TB), macierze oraz urządzenia do ucyfrowienia tradycyjnej dokumentacji medycznej; usług wdrożeniowych w celu skorelowania
nowych usług z istniejącym oprogramowaniem HIS Szpitala oraz z Platformą P1 oraz szkoleń (1772 osób) oraz uruchomienie 4 systemów teleinf- charakter
nieinfrastrukturaln.

RPLU.02.01.00-06-0019/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

3 045 450,00

3 040 530,00

2 584 450,48

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-26

2019-12-13

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost kompetencji cyfrowych w zakresie e-Zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w
Tomaszowie Lubelskim

Projekt polega na rozbudowie infrastruktury informat. w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim służącej poprawie efektywności zarządzania usługami zdrowotnymi oraz
upowszechnieniu komunikacji elektronicznej pomiędzy SPZOZ a jego pacjentami i kontrahentami. Projekt przewiduje: 1) Budowę systemu prowadzenia i wymiany
EDM, zarządzania i elektronicznej archiwizacji dokumentacji, w sposób spełniający wymagania ustawy o SIwOZ i umożliwiający SPZOZ komunikowanie się z
systemami publicznymi szczególnie z SIM w rozumieniu ustawy. 2) Rozbudowę systemów bazodanowych. 3) Rozbudowę niezbędnych dla nowych usług zasobów
sprzętowych. 4)Poprawę bezpieczeństwa teleinf. SPZOZ.5) Modernizację sieci teleinf. LAN. 6) Budowę sieci WLAN. 7) Udostępnienie nowych 12 e-usług publicznych
typu A2C w zakresie e-zdrowia, w tym 1 na 5 poziomie dojrzałości technologicznej. 8)Udostępnienie 2 nowych e-usług publicznych typu A2B w zakresie e-zdrowia.
Realizacja projektu sprzyjać będzie osiągnięciu celów "Policy Paper. Krajowe ramy strategiczne polityki w obszarze ochrony zdrowia". W szcz. projekt jest zgodny
z Narzędziem 26. Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej ( ). Rocznie dzięki projektowi liczba uruchomień aplikacji opartych na
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego wyniesie 274.027, przez udostępnione on-line usługi załatwionych będzie 133 946 spraw, liczba
pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego wyniesie 140.081. W projekcie powstaną co najmniej 2 aplikacje, oparte na
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, jeden podmiot będzie udostępniał usługi A2A i informacje sektora publicznego online, zostanie
uruchomiony jeden system teleinformatyczny, udostępniony on-line będzie 1 dokument zawierający informacje sekt. publ., zostanie udostępniona on line co
najmniej jedna usługa na poziomie dojrzałości co najmniej 4, 13 e-usług na 3. poziomie oraz 1 usługa A2A. W serwerowni zainstalowane będzie 44 TB pamięci

RPLU.02.01.00-06-0020/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

3 299 781,27

3 299 781,27

2 804 814,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-11-28

2019-09-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

E-usługi w Gminie Tereszpol

Przedmiotem projektu jest rozwój e-administracji na terenie gminy Tereszpol. Celem głównym jest zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych dla
mieszkańców i interesantów Gminy Tereszpol, z uwzględnieniem dostępności dla osób z różnymi formami niepełnosprawności którzy stanowią grupę docelową
projektu. Oczekiwanym rezultatem projektu jest zmniejszenie liczby wizyt interesantów w urzędzie gminy, uruchomienie dla interesantów możliwości załatwienia
spraw urzędowych za pośrednictwem internetu, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie gminy i podniesienie jakości obsługi interesantów, a tym samym
wizerunku urzędu gminy Tereszpol. Rezultatem projektu będzie tez zmniejszenie kosztów zarówno po stronie urzędu gminy (wydruki, opłaty pocztowe, połączenia
telefoniczne, koszty mniej efektywnego czasu pracy urzędników gminnych), jak również po stronie mieszkańców i interesantów gminy (koszty dojazdu do urzędu,
wydruków, opłat pocztowych, koszty zwolnień z pracy) Osiągnięcie wymienionych rezultatów wiąże się z koniecznością realizacji zadań polegających m.in. na:
zakupie sprzętu informatycznego, zakup i modernizacja systemów informatycznych, wdrożeniem nowych systemów informatycznych, realizacją innych usług
podnoszących ucyfrowienie urzędu gminy.

RPLU.02.01.00-06-0021/16

GMINA TERESZPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

309 210,00

309 210,00

262 828,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-03

2019-04-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

SYSTEM e-ADMINISTRACJI KOŚCIELNEJ - SeAK

Celem projektu SYSTEM e-ADMINISTRACJI KOŚCIELNEJ - SeAK jest zakup i wdrożenie: - infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji
RPLU.02.01.00-06-0022/16
administracji w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz uruchomienia komunikacji elektronicznej w AL; systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji - systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów, tworzenie i rozwijanie
repozytoriów cyfrowych z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych. Grupy docelowe: wierni, parafie, instytucje kościelne,
uczelnie, administracja publiczna państwowa. Zadania: 1.Zakup opracowań analitycznych warstwy programowej systemu 2.Zakup oprogramowania w zakresie:
Centralny Portalu Internetowy /platforma informatyczna zawierająca system bazodanowy i komunikacyjny/ System e-Usług Internetowych, System
Elektronicznego Obiegu Dokumentów 3.Zakup sprzętu: -system serwerowy do obsługi systemu SEAK -narzędzia do inwentaryzacji zasobów infrastrukturalnych
ruchomych i nieruchomych -narzędzia do digitalizacji zbiorów historycznych - narzędzia do przetwarzania danych i dokumentów oraz tworzenia nowych form
dokumentów -narzędzia do digitalizacji dokumentacji multimedialnej. 4.Promocja projektu: zorganizowanie konferencji dla głównych interesariuszy w celu
prezentacji systemu SEAK i przekazania wytycznych do dalszej redystrybucji wiedzy o systemie do wiernych. 5.Zarządzanie projektem w zakresie zarządzania
projektem informatycznym, zarządzaniem projektami unijnymi, digitalizacją, aspektami prawnymi, rozliczaniem projektów. W wyniku projektu zostanie
osiągnięte planowane wskaźniki na poziomie produktu i rezultatu. Wskaźniki zostaną utrzymane w okresie trwałości.

ARCHIDIECEZJA LUBELSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

18 900 000,00

18 887 700,00

16 054 545,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2021-06-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

864 558,58

864 558,58

734 874,79

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

079 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie ekultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa komunikacji pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie a społeczeństwem poprzez narzędzia Celem projektu jest poprawa komunikacji pomiędzy urzędem a społeczeństwem za pomocą narzędzi informatycznych. Projekt skierowany jest do wszystkich grup
informatyczne - e-drzwi do ochrony środowiska
interesariuszy tj. do każdego kto posiada interes prawny i faktyczny do załatwienia sprawy w urzędzie. Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe,
którymi są: 1. Zwiększenie efektywności i skuteczności udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz tworzenia
planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 2.Udostępnienie on-line zdigitalizowanych zasobów RDOŚ w formie rejestrów, również w celach
historycznych i naukowych. 3. Udostępnienie on-line interaktywnych formularzy wniosków w celu ułatwienia i usprawnienia rozpatrywania i załatwiania spraw
w urzędzie. Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez uruchomienie platformy zawierającej e-usługi (1.e-konsultacje, 2.e-rejestry, 3.e-formularze) oraz
zwiększenie możliwości technicznych w wyniku zakupu: serwerów i systemów informatycznych, pamięci masowych, urządzeń zabezpieczających oraz zestawów
komputerowych. Wszystkie usługi spełniać będą trzeci poziom dojrzałości. Dostępność usług za pośrednictwem strony internetowej będzie będzie realizowana w
standardzie WCAG 2.0. e-usługi dostępne w projekcie będą uwierzytelniane za pośrednictwem profilu zaufanego EPUAP. Szczegółowy opis założeń i sposoby
realizacji projektu zawarte są w załączniku "Opis projektu - funkcjonalność e-usług"

RPLU.02.01.00-06-0023/16

Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SPSzW im. Jana Bożego w
Lublinie oraz SPSzW w Radecznicy

Projekt nieinfrastrukturalny obejmuje zakupy i usługi - poprawę informatyzacji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych w SPSzW im. Jana Bożego w
RPLU.02.01.00-06-0023/17
Lublinie (lokalizacje: ul. Biernackiego 9, Lubartowska 81, Kruczkowskiego 21) oraz SPWSz Psychiatryczny w Radecznicy, przyczyni się do zwiększenia poziomu
wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w obszarze e-zdrowie. Celem głównym projektu jest: Uruchomienie systemów informatycznych
zapewniających wymianę danych z Sys. Infor Medycznej oraz zarządzanie dokumentacją medyczną. Zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań: (i)
uzupełnienie platformy sprzętowej o oprogramowanie systemowe niezbędne do wdrożenia EDM i e-usług, (ii) uzupełnienie platformy oprogramowania EDM i
uruchomienie e-usług, (iii) Rozb infrastr sieciowej na potrzeby EDM i e-usług. Rezultatem będzie:(i) liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym
wykorzystaniu infor sektor publ i e-usług publi: 1500, (ii) liczba załatwionych spraw poprzez udostęp on-line usługę publ: 1500. Produkty (i) Liczba baz danych
udostęp on-line poprzez API - 2, (ii) Liczba uruchomionych systemów teleinformat w podm. wykon zad. publi - 2. Liczba usług publ udost online 3 dwustr. inter - 4,
API - 4, Przestrzeń dyskowa 50 TB. Obejmą one zidentyfikowaną grupę docelową mieszkańców województwa (potencjalni pacjenci) 2133340 os. bezpośredni
obszar oddziaływania to teren 4 powiatów (m. Lublin, lubelski, łęczyński, świdnicki) zamieszkały przez 618945 os oraz pracowników - głównie kadrę medyczną tj.
SPSzW 898 os., w tym kadra medyczna 68,37%, SPWSz Psychiatryczny w Radecznicy 311, w tym kadra medyczna 49,83%. Projekt wpisuje się w Policy paper,
narzędzie 26: Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i implementację celu operacyjnego C. Realizacja projektu dzięki zastosowaniu
technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwi upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zarządzanie dokumentacją
medyczną.

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

4 865 107,56

4 865 107,56

4 135 341,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-12

2019-12-20

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług publicznych Gminy Puławy

Przedmiotem projektu jest rozwój e-administracji na terenie Gminy Puławy. Celem głównym jest zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych dla
RPLU.02.01.00-06-0024/16
mieszkańców i interesantów Gminy z uwzględnieniem dostępności dla osób z różnymi formami niepełnosprawności, którzy stanowią grupę docelową projektu.
Oczekiwanym rezultatem projektu jest zmniejszenie liczby wizyt interesantów w urzędzie gminy, uruchomienie możliwości załatwienia spraw urzędowych za
pośrednictwem internetu bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Spowoduje to podniesienie jakości obsługi interesantów i ich zadowolenie, a tym samym
poprawi się wizerunek Urzędu Gminy Puławy. Rezultatem projektu będzie też zmniejszenie kosztów zarówno po stronie Urzędu Gminy (wydruki, opłaty pocztowe,
połączenia telefoniczne, koszty mniej efektywnego czasu pracy urzędników), jak również po stronie mieszkańców i interesantów gminy (koszty dojazdu do urzędu,
wydruków, opłat pocztowych, koszty zwolnień z pracy). Osiągnięcie wymienionych rezultatów wiąże się z koniecznością realizacji zadań polegających m.in. na:
zakupie sprzętu oraz systemów informatycznych. W ramach projektu zostaną udostępnione interesariuszom gminy e-usługi, czyli możliwość załatwiania spraw
bez konieczności osobistego kontaktu z urzędem. Wpływające do urzędu sprawy poprzez udostępnione e-usługi zostaną prawidłowo obsłużone w uruchomionym
systemie elektronicznego obiegu dokumentów. Usługi zostaną zainstalowane na zakupionej infrastrukturze technicznej (serwery, zasilacz UPS, zestawy
komputerowe i inne) o odpowiednich do nałożonych zadań parametrach technicznych. Gwarantuje to bezpieczeństwo i gwarancję ciągłości pracy tak
zbudowanego całego systemu. Obiektywną oceną skuteczności wdrożonego systemu będzie osiągnięcie założonych wskaźników rezultatu m. in. Liczba
pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP, Liczba pobrań/uruchomień aplikacji, Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3dwustronna interakcja.

GMINA PUŁAWY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

454 660,00

454 660,00

386 461,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-19

2019-10-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie stopnia cyfryzacji w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim

Projekt obejmuje informatyzację PCZ ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia i upowszechniania usług świadczonych drogą elektroniczną(e-usług).Realizacja
RPLU.02.01.00-06-0024/17
przedsięwzięcia pozwoli na podniesienie poziomu funkcjonowania podmiotu m.in.poprzez poprawę jakości,dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz
usprawnienie komunikacji z pacjentem.Efektem realizacji projektu będzie także wzrost innowacyjności regionu,potencjału instytucji publicznych,cyfryzacji i
umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informatycznych.Celem głównym projektu poprawa dostępności i jakości świadczeń
zdrowotnych realizowanych przez PCZ poprzez wdrożenie pakietu usług z zakresu e-zdrowia.Wskazany cel główny zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie
wskaźników: L.pobrań/uruchomień aplikacji..-1000szt; L.załatwionych spraw..-600szt/rok; L.usług publ.udostęp. on-line o st.dojrzałości co najmniej 4-transakcja7szt; Przestrzeń..-20TB;L.uruchomionych systemów..-3szt;L.podmiotów udostępniających..-1szt; L.udostępnionych usług..-2szt; L.usług publ. udost. on-line o st.
dojrzałości 3-dwustronna -1szt.Projekt przewiduję realizację zadań:1.Infrastruktura sieciowa,2.Infrastruktura serwerowa,3.Infrastruktura
kliencka,4.Oprogramowanie umożliwiające tworzenie EDM..,5.Działania informacyjno-promocyjne. Do grup docelowych należy zaliczyć:Pacjenci PCZ, Kadra
administracyjna i medyczna PCZ.Kadra Zarządzająca PCZ, Rada Nadzorcza PCZ,Powiat Opolski(rada Powiatu i Starosta),mieszkańcy powiatu opolskiego,Podmioty
tworzące system ochrony zdrowia.Realizacja projektu jest zgodna ze strategią Policy Paper:narzędzie 26:Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji
medycznej.Zostaną podjęte działania zwiększające stopień wykorzystania drogi elektronicznej, w tym wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej w PCZ.EDM
umożliwi odpowiednie składowanie,udostępnianie i prezentację dokumentacji medycznej drogą elektro

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

1 548 201,00

1 548 201,00

1 315 970,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-05

2019-03-29

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Istotą projektu jest wdrożenie na AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej systemu e-usług umożliwiającego zdalne świadczenie przez tę uczelnię usług
edukacyjnych na rzecz różnych grup interesariuszy, zarówno osób fizycznych (usługi typu A2C), jak i prawnych (usługi typu A2B). W wyniku realizacji projektu na
uczelni powstanie zintegrowane środowisko informatyczne i wdrożonych zostanie łącznie 10 e-usług, z czego 1 na 3 poz. dojrzałości, 5 na poz. 4 oraz 4 na poz. 5.
Dzięki temu zrealizowany zostanie cel główny projektu, który sformułowano jako: poprawa jakości kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej poprzez podniesienie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych. Ponadto
wyznaczono następujące cele szczegółowe służące realizacji celu ogólnego projektu: 1) Zwiększenie liczby spraw możliwych do załatwienia przez studentów i
pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej drogą elektroniczną. 2) systematyczne zastępowanie
korespondencji tradycyjnej korespondencją elektroniczną; 3) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników uczelni w zakresie stosowania
nowoczesnych rozwiązań IT. 4) zmniejszenie dysproporcji w dostępie osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie wyższym. Realizacja projektu, dzięki
wykorzystaniu na uczelni TIK do obsługi realizowanych przez nią procesów edukacyjnych, przyczyni się do podniesienia jakości, przyjazności i efektywności
kształcenia wyższego na Lubelszczyźnie, poprzez zaspokojenie potrzeb i oczekiwań środowiska akademickiego. Projekt zrealizowany zostanie w okresie
03.07.2017-31.08.2019. Planuje się następujące działania: 1) Dostawa środków trwałych i licencji. 2) Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w AWF, 3)
Zakup dostępu do aktualizacji, opieki serwisowej i wsparcia 4) Rozbudowa sieci światłowodowej i wykonanie systemu okablowania strukturalnego 5) Promocja
projektu.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

4 530 834,31

4 529 334,31

3 849 934,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-10-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.02.01.00-06-0025/16

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Rozwój elektronicznych usług publicznych w SPZOZ we Włodawie

Celem proj. jest rozwój usług elektron. w obszarze zdrowia, zwiększ. ich wykorz. przez obywat. pow. włod., zapewnienie integracji interoperacyjności syst.
teleinfor. Zostanie udostępn. interaktywny portal intern. stanowiący platformę elektron. świadczenia e-usług. Proj.spełnia wymag. Interoperacyj. zg. z Ust.z
28.04.2011 o syst. informacji w ochronie zdr. i w Rozp. Rady Min.z 12.04.2012 w sprawie Kraj. Ram Interoperacyjności. Rezultatem pr. będzie wdrożenie 16 szt. eusług A2B i A2C: A2B-4 szt. *transakcja: e -Kontrahent,e-Rezerw. wizyty, e - Zlec. badań, e - Udostępn. wyników. A2C-12 szt. *dwustronna interakcja: Przegląd
zaplan. wizyt pacjenta,e-Koresp., e-Ankieta, e-Wywiad lek., e-Zał., e-Deklar. POZ, e-Zgoda, e-komunik. szpitala do grupy pacjen., e-powiad. opiekuna o zdarzeniach
pacjenta; *transakcja: rejestr. i dostęp do portalu pacj., e-Rejestr., e-Dokument. Pozostałe wskaź. Liczba załatw. spraw poprzez udostępn.on-line usługę publiczną . Przestrzeń dyskowa serwerowni-10TB,Liczba uruchom. Syst. teleinformat. w podm. wykon. zad. publiczne 1 szt. Zad.: Aplikacje i oprogr. (1279195,08 zł): Elektron.
Portal Obsługi Kontrahenta/e-Kontrahent,Elektron. Portal Obsł. Pacj./e-Pacjent, Zarządz. Dokum. Med./e-Dokum., Oprogr. bazy danych 2 kpl., Oprogr.
wirtualizujące 2 kpl., Oprogr. do backupu 4 kpl., Elektron. Obieg Dok. Sprzęt i urządz. inform. (698535,45zł): Serwery aplikacyjne 2 kpl.Serwery bazodanowe 2 kpl.,
Macierz 1 kpl. Komp. PC 100 kpl., Bezp. styk z Intern.1 kpl. Inne (126690zł): Stud.wyk., Promocja , Zarz. Proj.personel, Menadżer proj. Proj. spójny z Narz.26:
Upowsz. wymiany elektron. dokum. medycz. wskazanym w Policy Paper. Kraj. ramy strateg. pol. w obsz. ochr. zdr. Zad.proj. jest wdrożenie EDM, jej integracja z
syst.eHR umożliwiaj. odpowied. składowanie, udostępn. i prezentację dok. med. drogą elektron. stanowią informat. podstawę dla właściwego funkcj. systemu ochr
zdr. Proj. zapewni interoperacyjn. z system. słownikow., rejestr, szpitalnymi i aptecznymi

Modernizacja systemów informatycznych w celu zapewnienia dostępności, integracji oraz cyfryzacji nowych usług i
poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia.

RPLU.02.01.00-06-0025/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

2 104 420,53

2 104 420,53

1 788 757,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-23

2019-12-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Celem głównym projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie tworzenia i cyfryzacji nowych oraz poprawę funkcjonalności i e-dojrzałości
RPLU.02.01.00-06-0026/17
istniejących usług, ich integracji oraz zwiększenia stopnia dostępności dla obywateli celem poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych. Projekt zachowuje
zgodność z wymaganiami zawartymi w dokumencie Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 w zakresie określonym w Narzędziu nr 26
Upowszechnianie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. W oparciu o dane zawarte w systemach oprogramowania dziedzinowego klasy HIS oraz RIS,
PACS, LIS - wdrożony zostanie system stanowiący repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). System ten będzie zapewniał tworzenie oraz
składowanie, udostępnianie i prezentację dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Ma na celu umożliwienie świadczeniobiorcom dostępu do
dokumentacji medycznej tworzonej w danej placówce oraz wymianę informacji o zdarzeniach medycznych między podmiotami leczniczymi. Grupami docelowymi
są pacjenci; personel medyczny i administracyjny; kontrahenci szpitala; organ tworzący. Rezultatem bezpośrednim projektu - mierzalnym wskaźnikiem - będzie
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną. Założono jej osiągniecie na poziomie 3 500. Są to udostępnione dokumenty EDM.
Produktami projektu będą: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja - 4 szt. Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja - 3 szt. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących
zadania publiczne - 1 szt. Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) - 1 szt. Liczba udostępnionych usług
wewnątrzadministracyjnych (A2A) - 1 szt. Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] - 20 TB. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych - 50 osób.

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

3 499 631,67

3 499 631,67

2 974 686,92

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-02

2020-03-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Celem główny projektu obejmuje zwiększenie poziomu wykorzystania TIK w obszarze e-zdrowia poprzez informatyzację SP ZOZ w Baranowie, zwiększenie
wykorzystanie e-usług publicznych oraz wzrost dostępności e-usług dla pacjentów. Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego
oraz pakietu usług z zakresu e-zdrowia połączone z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Zakładu (prace instalacyjne okablowania strukturalnego wraz
z dedykowaną instalacją zasilającą oraz zakup sprzętu komputerowego w tym serwera dla aplikacji, serwera NAS, UPS). Realizacja inwestycji pozwoli na
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach jednostki jak również udostępnienie jej pacjentom w ramach e-usług (np. rejestracja on-line, ezwolnienie). Podstawowe wskaźniki realizacji projektu: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną: 811; Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja: 2 szt.; Przestrzeń dyskowa serwerowni: 2 TB; Liczba uruchomionych systemów
teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 szt.

RPLU.02.01.00-06-0027/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BARANOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

296 410,46

296 410,46

251 948,89

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-02

2018-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i
02 Zwiększanie dostępności, stopnia
aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom wykorzystania i jakości technologii
starszym)
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia
jakości usług publicznych

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczenia usług publicznych przez jednostki realizujące projekt (JRP): gminy Chełm, Łopiennik Górny, Piaski, UlanMajorat oraz Powiat Krasnostawski przez udostępnienie nowych e-usług i informatyzację procedur wew. W ramach projektu przewiduje się: (1)modernizację i
rozbudowę systemów teleinf. poszczególnych JRP, w tym: a.Modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych, b.Dostosowanie i wdrożenie formularzy na ePUAP
dla planowanych e-usług , c.Integrację systemów dziedzinowych z EZD, d.Zaprogramowanie procesów związanych z e-usługami w EZD, e.Modernizację i rozbudowa
EZD-w tym integrację z ePUAP, f.Uruchomienie portalu e-należności dla każdej z jednostek, g.Zakup i wdrożenie systemów do (1)planowania i zarządzania
budżetem oraz (2)obsługi rady, h.Zakup i wdrożenie systemu zarządzania oświatą, i.Dostosowanie serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0,
j.Uruchomienie pkt potwierdzania profilu zaufanego, k.niezbędną dla realizacji ww. zadań modernizację infrastruktury sprzętowej i sieciowej i zapewnienie
bezpieczeństwa teleinformatycznego w poszczególnych jednostkach zadania od a. do k. w różnym zakresie u poszczególnych partnerów (w tym prace instalacyjne
w Starostwie Pow. w Krasnymstawie i UG Ulan-Majorat); (2)uruchomienie wspólnej platformy partycypacji społecznej, (3)zarządzanie projektem, (4)działania
promocyjne. Dzięki realizacji zadań zostaną uruchomione4e-usługi 5 poziomu dojrzałości, 55 usł. poz. 4, 29 usł. poz. 3, 12 usł.wewnątrzadministracyjnych (A2A),
21 systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych;5 urzędów wdroży katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego, 5 podmiotów udostępni
usługi A2A. W ramach projektu będą sfinansowane koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Przewiduje się osiągnięcie 10 108
uruchomień e-usług w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu. Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. lubelskiego - interesantów JRP oraz ich
kierownictw i pracown.

RPLU.02.01.00-06-0028/16

FUNDUSZ LOKALNY IM. JANA III SOBIESKIEGO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

7 460 874,00

7 460 874,00

5 497 829,76

73,69 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-23

2019-03-29

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Cyfrowe Lubelskie

Projekt Cyfrowe Lubelskie stanowi kontynuację zrealizowanego w perspektywie finansowej 2007-2013 projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja
Administracji". Obecne przedsięwzięcie koncentruje się na modernizacji oraz rozbudowie posiadanej infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania, które
przyczynić się mają do zwiększenia wykorzystania komunikacji elektronicznej w kontaktach interesariuszy z Urzędem oraz zwiększenia zastosowania TIK w
podmiotach publicznych. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny, wnioskodawca nie przewiduje prowadzenia żadnych robót budowlanych ani prac
remontowo-budowlanych. Zakładane wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego./ szt./rok - 600 2. Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług
publicznych./szt./rok - 600 3. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną./szt./rok - 300 Zakładane wskaźniki produktu 1. Liczba
usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja / szt. -11 2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych
(A2A) / szt. - 2 3. Przestrzeń dyskowa serwerowni / TB - 60TB 4. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja. /
szt. - 1 5. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego / szt. - 5 6. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line
informacje sektora publicznego./ szt. - 1 7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API. / szt. - 1 8. Liczba aplikacji opartych na ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych / szt. - 1 9. Liczba rejestrów publicznych objętych wsparciem./szt. - 5

RPLU.02.01.00-06-0028/17

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

6 900 000,00

6 900 000,00

5 865 000,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2019-12-31

Pozakonkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia uslug publicznych i partycypacji społecznej

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczenia usług publicznych przez jednostki realizujące projekt (JRP): gm. Borki, Józefów, Leśniowice, Stoczek Łukowski
i m. Tomaszów Lubelski przez udostępnienie nowych e-usług i informatyzację procedur wewnętrznych. W ramach projektu przewiduje się: (1) modernizację i
rozbudowę systemów teleinformatycznych poszczególnych JRP, w tym: a. Modern. i rozbud. sys. dziedzinowych, b. Dostosowanie i wdrożenie formularzy na ePUAP
dla planowanych e-usług , c. Integrację systemów dziedzinowych z EZD, d. Zaprogramowanie procesów związanych z e-usługami w EZD, e. Modernizację i
rozbudowa EZD - w tym integrację z ePUAP, f. Uruchomienie portalu e-należności dla każdej z JRP, g. Zakup i wdrożenie systemów do (1) planowania i zarządzania
budżetem oraz (2) obsługi rady, h. Dostosowanie serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0, i. Uruchomienie pkt potwierdzania profilu zaufanego, j.
niezbędną dla realizacji ww. zadań modernizację infrastruktury sprzętowej i sieciowej i zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w poszczególnych
jednostkach zadania od a. do j. w różnym zakresie u poszczeg. partnerów; (2) uruchomienie wspólnej platformy partycypacji społecznej - zadanie lidera projektu,
(3) zarządzanie projektem (jw.), (4)działania promocyjne (jw.). Działania w projekcie nieinfrastruktralne,za wyjątkiem prac instalacyjnych w gm.Józefów. Dzięki
realizacji zadań, zostaną uruchomione: 5 e-usług 5 poziomu dojrzałości, 63 usł. poz. 4, 30 usł. poz. 3, 8 usł. wewnątrzadministracyjnych (A2A), 19 sys. teleinform.
w instytucjach publicznych; 5 urzędów wdroży katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego, 5 podmiotów udostępni usługi A2A. W ramach proj. zostaną
sfinansowane koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Przewiduje się osiągnięcie 9 482 uruchomień e-usług w ciągu roku od
zakończenia realizacji proj. Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. lubelskiego - interesantów JRP oraz ich kierownictw i pracowników.

RPLU.02.01.00-06-0029/16

LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

6 550 181,22

6 349 569,00

5 397 133,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-15

2019-07-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom

Projekt zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych w gminach Woj. Lubelskiego, których Liderem jest Gmina Nielisz
RPLU.02.01.00-06-0030/16
oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości e - usług. Zwiększy się dostępność oraz funkcjonalność e-usług, wprowadzenie nowych oraz zwiększenie poziomu
dojrzałości dla mieszkańców gmin a także przedsiębiorców. Przewidziano także zakup sprzętu i oprogramowania dla urzędów, co pozwoli usprawnić pracę oraz
zapewni bezpieczeństwo danych w postaci cyfrowej.Powstaną nowe e-usługi o stopniach dojrzałości 3, 4 oraz 5, nowe systemy teleinformatyczne, a co za tym
idzie zwiększy się liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych. Liczba pobrań/odtworzeń
dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 800, Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna
interakcja - 4, Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 - transakcja - 46 w tym na poziomie 5 - 5 szt. Liczba urzędów, które
wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego - 8. Przestrzeń dyskowa serwerowni - 307,69 Tb. Zadania przewidziane do realizacji to m. innymi opracowanie studium i wniosku, zakup serwerów, komputerów, opracowanie i wdrożenie nowych e - usług, szkolenia pracowników, zarządzanie projektem,
promocja projektu - nie realizuje się robót instalacyjnych. Projekt nie jest projektem infrastrukturalnym. Efektem zmian ma być poszerzenie i ułatwienie dostępu
do informacji publicznej i korzystania z niej, zwiększenie liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, a także ich dostępności dla zainteresowanych
podmiotów, jak również przyśpieszenie realizacji czynności w ramach prowadzonych postępowań, zaoszczędzenie czasu wcześniej poświęcanego na osobiste
stawiennictwo w urzędzie oraz oszczędności finansowe dla obywatela, wynikające z załatwiania spraw drogą elektroniczną.

GMINA NIELISZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

7 190 248,99

7 190 248,99

6 111 711,63

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-24

2019-12-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug

Przedmiotowy projekt został utworzony przez grupę podmiotów partnerskich SSEB, Gminy: Jabłoń, Leśna Podlaska, Tuczna, Wisznice, Milanów Terespol), w celu
podniesienia poziomu dostępu do e-usług publ. Projekt posiada cześć wspólną dla wszystkich partnerów, przez nich wspólnie realizowaną i finansowaną. W tej
części celem do osiągnięcia jest rozbudowa centralnej platformy geoportalu i osiągnięcie przez e-usługi oferowane na ww. platformie 4 poziomu dojrzałości.
Każda z gmin-partnerów projektu (PP) jest członkiem SSEB i w sposób aktywny będzie mogła wykorzystywać rezultaty projektu dotyczące części wspólnej powstaną warstwy geoportalu dedykowane PP, dzięki którym będą oni mogli prowadzić działania promocyjne uwzględniające specyfikę każdego z PP, poszukiwać
aktywnie partnerów wśród innych członków SSEB w Polsce i za granicą (interaktywna mapa partnerstwa). W projekcie występują również części przypisane do
realizacji przez każdego PP z osobna, uwzględniające różnice w obszarze potrzeb, obecnego poziomu wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie IT. Każdy z
partnerów realizuje zadania polegające na rozbudowie zaplecza teleinformatycznego (zakup komputerów, serwerów, systemów bezpieczeństwa) oraz
uruchomieniu e-usług publicznych na platformie gminnej. U wszystkich PP grupą docelową, która będzie korzystać z rezultatów projektu są interesanci urzędów
gmin (mieszkańcy a także osoby związane z gminą z powodu prowadzonej tu dział. gosp., a także turyści i inwestorzy), zaś potrzeba realizacji projektu wypływa
bezpośrednio z oczekiwań grupy docelowej (zidentyfikowana podczas konsultacji społ.) Projekt zakłada, że dzięki jego realizacji zwiększy się liczba spraw
urzędowych, jakie interesanci PP będą mogli załatwić przez Internet. Aby osiągnąć ten cel PP muszą uzupełnić braki w wyposażeniu sprzętu IT, w oprogramowaniu,
a także zlecić budowę e-usług urzędowych. Projekt jest projektem nieinfrastrukturalnym - nie przewiduje przedsięwzięć budowlanych ani budowy sieci
szerokopasmowych.

RPLU.02.01.00-06-0031/16

STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

2 539 490,00

2 527 490,00

2 148 366,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-06

2020-01-14

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Razem dla rozwoju e-usług publicznych - regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów
chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica

Celem głównym projektu jest zapewnienie klientom zewnętrznym (obywatelom i przedsiębiorcom) partnerom: L, P1/Hań, P2/JP, P3/Sos, P4/Che, P5/Kra możliwości
wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Kluczowe rezultaty jakie planuje się osiągnąć w ramach projektu to : - uruchomienie 17
systemów teleinformatycznych: platformy dialogu społecznego i komunikacji, systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemów zarządzania
budżetem gminy, oprogramowania systemów dziedzinowych, systemów komunikacji z jednostkami organizacyjnymi, portali podatkowych/klienta - uruchomienie
17 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 92 e-usług na 3 poziomie dojrzałości Projekt realizowany jest przez partnerstwo, w skład którego wchodzą jednostki
samorządu terytorialnego z regionu Lubelszczyzny: Powiat Włodawski - lider, Gmina Hańsk, Gmina Janów Podlaski, Gmina Sosnowica, Powiat Chełmski, Powiat
Kraśnicki. Przedsięwzięcie skierowane jest do urzędów gmin i starostw partnerskich JST, ich kierownictwa i kadry pracowniczej, a także mieszkańców i
przedsiębiorców z terenu tych JST. W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań zmierzających do osiągnięcia przyjętego celu i rezultatów: uruchomienie e-usług dla klientów - zakup licencji, usługi informatyczne, - wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu - zakup licencji, usługi informatyczne, zakup
serwera, zakup zestawów komputerowych, zakup pozostałego sprzętu, modernizacja serwera, opracowanie dokumentacji, - szkolenia pracowników, - działania
promocyjne. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny, przewiduje wdrożenie systemów informatycznych, zakup i instalację sprzętu informatycznego wewnątrz
budynków.

RPLU.02.01.00-06-0032/16

POWIAT WŁODAWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

7 572 756,00

7 572 756,00

6 436 842,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-06

2019-07-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

IP.UML - Innowacyjna Platforma elektronicznych usług publicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Gł. celem wdrożenia projektu IP.UML Innowacyjna Platformy elektronicznych usług publicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UML) jest zwiększenie
RPLU.02.01.00-06-0038/16
poziomu dostępu obywateli do elektronicznych usług publicznych świadczonych przez UML. Zakres projektu: * I TYP PROJEKTU dot. rozwoju elektronicznej
administracji.: 1.ROZBUDOWY POSIADANEJ INFRASTR. SPRZĘTOWEJ tj. zakupu niezbędnej infrastruktury serwerowej (15,6 TB) do wdrożenia e- usług o założonej
wydajność informatycznej, dostosowania obecnej licencji do wymogów projektu. 2.ROZWÓJU ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI wdrożenia obiegu dokumentów
zapewniających dla planowanych e- usług minimum IV poziom dojrzałości oraz upgrade technologiczny posiadanego systemu ERP do technologii zgodnej z
technologią WWW oraz stworzenie szyny integracyjnej dla obecnego rozwiązania w UML. *II TYP PROJEKTU dot. ROZWOJU ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH:
wdrożenia 10 e-usług /1 e- usługa o stop. dojrzałości 3, 9- o stop. dojrzałości co najmniej 4/:E-Rekrutacja, E-Student, E-BiK(Biznes i Kariera), E-Erasmus, Ekonferencja, E-Edukacja, E-Zamówienia Publiczne, E-Baza Wiedzy, E- Antyplagiat, E-Komunikator. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM oraz PROMOCJA będą wspierały
prawidł.wdrożenie ww. zakresu. Realizacja ww. zadań o charakterze nieinfrastrukturalnym (zakupy, usługi) przyczyni się do osiągnięcia kluczowych rezultatów
projektu do 2021r. *Lb pobrań odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 34 902 szt. *Lb utrzymanych miejsc pracy -1 EPC Grupa
docelowa projektu:kandydaci na studia, studenci i absolwenci UML, zewn. instytucje podejmujące współpracę z UML, w tym jednostki naukowe/uczelnie wyższe,
podmioty otoczenia społeczno -gospo., pracownicy naukowi i administracyjni UML Efekty ekonomiczne projektu to m.in: oszczędności czasu i kosztów dojazdu
grupy docelowej, zwiększenie wydajności obsługiwanych spraw przez UML, obniżenie kosztów funkcjonowania UML. Projekt nie generuje przychodów na etapie
realizacji i eksploatacji.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

7 012 500,00

4 402 995,00

3 742 545,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2021-07-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego

Celem projektu jest zapewnienie interesariuszom dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz udostępnienie e-usług.Efektem prowadzonych działań będzie wykonanie cyfrowej ortofotomapy województwa
lubelskiego,modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) poszczególnych obrębów, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT,cyfryzacja dokumentów
zasobu,zakup sprzętu i oprogramowania oraz rozbudowa istniejących systemów do realizacji e-usług.Planowane jest wprowadzenie usług on-line związanych z
udostępnianiem:-danych EGiB(rejestrów,kartotek,skorowidzów,wykazów);map ewidencyjnych i zasadniczych;rejestru cen i wartości nieruchomości z
PZGiK;zbiorów danych GESUT,BDSOG,BDOT500 oraz E-usług umożliwiających zamówienie wypisu,wyrysu z EGiB;E-usług obsługi jednostek wykonawstwa
geodezyjnego i koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;E-usług udostępniania danych z PZGiK oraz E-usług udzielania informacji z EGiB
dla komorników.Realizacja projektu definiowana będzie za pomocą wskaźników produktu i rezultatu o szacowanych wartościach docelowych planowanych do
osiągnięcia w ramach danego przedsięwzięcia.Wskaźniki produktu:-liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna
interakcja (12),-liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja (8),-liczba podmiotów udostępniających usługi i
informacje sektora publicznego(20),-liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) (10)-liczba udostępnionych on-line rejestrów i
baz danych(5),-liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych(1),-przestrzeń dyskowa serwerowni(256TB),-liczba udostępnionych usług
wewnątrzadministracyjnych (A2)-2.Wskaźniki rezultatu:-liczba pobrań/odtworzeni dokumentów(55000 szt.),-powierzchnia obszaru województwa z cyfrową
ewidencją gruntów i budynków(38,75%).

POWIAT LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.1. Cyfrowe Lubelskie

Brak poddziałania

187 500 000,00

187 500 000,00

159 375 000,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-20

2019-12-31

Pozakonkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

079 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie ekultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym

Głównym celem przedsięwzięcia jest informatyzacja procesów adm. i poprawa poziomu świadczenia usług pub. przez administrację. Realizacja celu gł. nastąpi
RPLU.02.02.00-06-0001/17
poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania ITC w administracji publicznej, wzmocnienie stopnia cyfryzacji administracji, tworzenie nowych e-usług pub.,
wyposażenie administracji w nowoczesne rozwiązania ICT. W projekt zaangażowane są 4 gminy wchodzące w skład partnerstwa LOF. Liderem projektu jest Gmina
Niedrzwica Duża. Partnerzy to gminy wchodzące w skład partnerstwa LOF i uczestniczące w realizacji projektu: Strzyżewice, Jabłonna oraz Jastków. Grupę
docelową projektu stanowić będą: mieszkańcy LOF, instytucje korzystające z rezultatów projektu, inwestorzy i przedsiębiorcy, potencjalni mieszkańcy oraz turyści
krajowi i zagraniczni. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację wskaźników: -Pobrania/ odtworzenia dokumentów zawierających ISP- 3 600 -Pobrania/
uruchomienia aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji - 968 -Załatwione sprawy poprzez udostępnione on-line usługi publiczne- 287 -Usługi
publiczne udostępnione on-line o stopniu dojrzałości 3 - 16 -Podmioty, które udostępniły on-line ISP- 37 -Udostępnione usługi wewnątrz-administracyjnych (A2A)4 -Przestrzeń dyskowa serwerowni- 168 -Usługi publiczne udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja- 24 -Dokumenty zawierające ISP1 800 -Udostępnione on-line dokumenty zawierające ISP- 1 800 -Uruchomione systemy teleinformatyczne w podmiotach wykonujących zadania publiczne- 4 Urzędy, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego- 4 -Podmioty udostępnione usługi wewnątrz-administracyjne (A2A)- 46 Udostępnione on-line rejestry i baz danych przestrzenne- 3" Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny (z wyłączeniem Gminy Jastków - w części projektu związanej
z okablowaniem).

GMINA NIEDRZWICA DUŻA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

2. Cyfrowe Lubelskie

2.2. Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych

Brak poddziałania

4 493 346,98

4 308 846,98

3 616 716,19

83,94 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-15

2019-07-31

Pozakonkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

02 Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Tereny inwestycyjne Gminy Rejowiec Fabryczny

Projekt polegał będzie na przygotowaniu gotowych terenów inwestycyjnych do przyszłego wykorzystania przez firmy z sektora MŚP. Planuje się objęcie pracami
teren o łącznej powierzchni 28,8146 ha zlokalizowanymi w miejscowości Pawłów, obejmujące działki numer: 1305, 1465, 1437/5, 1234/3, 1234/4, 1234/10,
1234/16, 1234/11. Działki wchodzące w skład terenu objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod inwestycje oraz na obszarze objętym
przygotowanym Lokalnym Programem Rewitalizacji. Zakres wsparcia terenów inwestycyjnych nie powiela dostępnej infrastruktury, nie będzie przeznaczony
wyłącznie pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Wnioskodawca zobowiązał się do stosowania preferencyjnych warunków dla sektora MŚP (m.in. ulgi w
podatkach i opłatach lokalnych dla MŚP (grupa docelowa projektu) lokalizujących swoją działalność na udostępnionych terenach inwestycyjnych). Projekt ma na
celu budowę w pełni wyposażonego w niezbędną infrastrukturę techniczną, przyjaznego inwestorom obszaru, na którym będzie możliwe lokowanie nowych
inwestycji, co w sposób bezpośredni przełoży się na rozwój lokalnej gospodarki oraz tworzenia miejsc pracy. Z celem głównym projektu powiązane są cele
szczegółowe, opisujące oddziaływanie projektu bezpośrednio po jego realizacji. Elementami inwestycji są następujące działania: przebudowa istniejącej ulicy
Bednarskiej w miejscowości Pawłów na długości 276,00mb oraz budowa 1 zjazdu publicznego i 1 zjazdu indywidualnego, budowa ciągu pieszo-rowerowego o
długości 999mb i 4 zjazdów publicznych na terenie działek nr ewid.gr. 1234/10 i 1234/11 w miejscowości Pawłów, budowa sieci kanalizacji, budowa oświetlenia
ulicznego, niwelacja terenu. Projekt obejmuje również działania nie inwestycyjne jakimi są: promocja projektu, usługa inspektora nadzoru, opracowanie studium
wykonalności, zarządzanie projektem, dokumentacja techniczna, prace geodezyjne oraz opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla obszaru
inwestycyjnego.

GMINA REJOWIEC FABRYCZNY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.1. Tereny inwestycyjne

Brak poddziałania

2 007 626,23

1 629 216,44

1 384 833,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-04-17

2019-12-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

072 Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie
Opole Lubelskie

Głównym inicjatorem zmian jest Gmina Opole Lubelskie, realizująca zadania statutowe Gminy wynikające z Ustawy o samorządzie gminnym, zwłaszcza w zakresie: RPLU.03.01.00-06-0003/17
dostępu do mediów, organizacji ruchu drogowego oraz ładu przestrzennego. Inicjatorowi zależy na zmianach, ponieważ istotne jest dla niego dobro mieszkańców.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i inwestycyjności gminy Opole Lubelskie poprzez poprawę warunków do rozwoju przedsiębiorczości na
terenach inwestycyjnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu życia mieszkańców, stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorców lokalnych oraz
zwiększenie atrakcyjności gminy Opole Lubelskie. Rezultatem projektu będzie: * Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych - 4,63 ha Zadaniami
przewidzianym ido zrealizowania w ramach uzbrojenia terenu inwestycyjnego poprzez budowę infrastruktury techniczne jest budowa: *sieci wodociągowej, *sieci
kanalizacji sanitarnej, *sieci kanalizacji deszczowej, *kanału technologicznego (sieci teleinformatycznej), *oświetlenia drogowego, *wewnętrznego układu
komunikacyjnego o nawierzchni asfaltowej, wraz ze skrzyżowaniem i zjazdami, *chodnika dla ruchu pieszego. Zgodnie z zapisami Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowo - wschodniej części miasta Opole Lubelskie, zatwierdzonego uchwałą nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Lub. poz. 3296 z 21 lipca 2016 r.) działki znajdujące się w tym obszarze, posiadają przeznaczenie: - podstawowe:
teren zabudowy produkcyjnej, usługowej, magazynów i składów, - uzupełniające: obiekty infrastruktury technicznej. Obszar objęty wnioskiem jest dla inwestorów
atrakcyjny zarówno pod względem położenia jak i powierzchni, ponieważ charakteryzuje go bliskie sąsiedztwo centrum miasta oraz łatwy dojazd do drogi
wojewódzkiej 747. Obszar położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej ul. Przemysłowej, która łączy się z drogą wojewódzką.

GMINA OPOLE LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.1. Tereny inwestycyjne

Brak poddziałania

1 464 357,89

1 189 066,20

1 010 706,27

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-11

2019-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

072 Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.02.01.00-06-0039/16

RPLU.03.01.00-06-0001/17

Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego

Celem projektu jest utworzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Funduszu Funduszy w celu wdrażania instrumentów finansowych w Działaniu 3.2. RPO WL.
Instytucja Zarządzająca/ Instytucji Pośrednicząca wniesie do Funduszu Funduszy wkład finansowy z programu i tym samym udzieli dofinansowania na realizację
projektu w celu zapewnienia wsparcia w ramach instrumentów finansowych utworzonych przez pośredników finansowych, z których następnie udzielane będzie
wsparcie ostatecznym odbiorcom. Projekt będzie miał zasięg oddziaływania obejmujący teren całego województwa lubelskiego. Utworzona sieć dystrybucji,
bazująca na współpracy z pośrednikami finansowymi i z uwzględnieniem specyfiki działania umożliwi dotarcie do wszystkich istotnych dla projektu obszarów
województwa lubelskiego. System wdrażania instrumentów finansowych bazować będzie na strukturze kaskadowej, której trzonem będzie Menadżer Funduszu
Funduszy (MFF), który odpowiadać będzie za prawidłowe funkcjonowanie Funduszu Funduszy, stworzenie systemu dystrybucji środków, a także realizację
zamierzonych celów wskaźnikowych. Pierwszy poziom struktury wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WL 2014-2020 to relacja: Instytucja
Zarządzająca - Menadżer Funduszu Funduszy. Na tym poziomie dokonywany jest wybór Menadżera oraz kontrola prawidłowego przebiegu realizacji projektu.
Drugi poziom to współpraca pomiędzy Menadżerem FF a wybranymi przez niego, w odpowiednim trybie, instytucjami pośredniczącymi, tzw. pośrednikami
finansowymi (PF). Wybór pośredników finansowych będzie dokonywany na podstawie otwartych, przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących
procedur, niedopuszczających do konfliktu interesów. Zadaniem pośredników finansowych będzie dystrybucja środków projektu do ostatecznych odbiorców w
ramach produktów finansowych.

Budowa zaplecza produkcyjnego przedsiebiorstwa odpryskowego XENOGP

RPLU.03.02.00-06-0001/16

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.2. Instrumenty kapitałowe

Brak poddziałania

58 591 823,53

58 591 823,53

49 803 050,00

85,00 03 Wsparcie za pośrednictwem
instrumentów finansowych: kapitał
podwyższonego ryzyka i inwestycje
kapitałowe lub środki równoważne

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-30

2023-12-31

Pozakonkursowy

16 Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa

067 Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w
tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Spółka XenoGP planuje dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z przedstawionego projektu stworzyć linię produkcyjną wraz z działem kontroli jakości,. Laboratorium RPLU.03.03.00-06-0001/17
produkcyjne tworzone jest przez przedsiębiorstwo odpryskowe typu spin-out. Inwestycja będzie służyła wdrożeniu rynkowemu badań realizowanych w
jednostkach naukowych oraz bezpośrednio prze pracowników naukowych jednostek: pdr n. med. Sebastian Radej i dr n. med. Paulina Wdowiak. Opracowana
technologii łącznia materiału tekstylnego przytrzymującego modyfikowany opatrunek z materiału tkankowego w miejscu uszkodzenia skóry pacjenta, pozwalający
na swobodną wymianę materiału tekstylnego bez naruszenia oddziaływań pomiędzy modyfikowanym opatrunkiem a uszkodzoną skórą pacjenta. odpowiednio
zmodyfikowany materiał tkankowy pochodzący od świni zachowuje naturalne właściwości skóry zastępując uszkodzoną tkankę ludzką do czasu wytworzenia przez
pacjenta własnych komórek. Jednocześnie z chwilą odtworzenia prawidłowej skóry oddziałuje ona tak na opatrunek że ulega on spontanicznemu odseparowaniu
redukując tym samym możliwość uszkodzenia delikatnej warstwy zregenerowanej skóry pacjenta , często występującej podczas zmiany opatrunków stosownych
dotychczas. Cele projektu jest wsparcie 1 przedsiębiorstwa typu spin-out, wprowadzenie 1 innowacji produktowej (w skali światowej) bazującej na badaniach
naukowych (wdrożenie badań naukowych). W wyniku realizacji projektu powstaną 2 nowe specjalistyczne miejsca pracy.

XENOGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.3. Przedsiębiorstwa odpryskowe

Brak poddziałania

1 756 809,00

1 428 300,00

999 810,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-09-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

067 Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w
tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II

Cel: wzrost konkurencyjności regionu poprzez realizację działań wizerunkowych i ukierunkowanych na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej województwa
lubelskiego, wzrost umiędzynarodowienia lubelskich podmiotów i wzrost rozpoznawalności regionu jako miejsce przyjazne przedsiębiorcom i turystom.
Wszystkie zadania realizowane w projekcie zostały zaplanowane w oparciu o wykorzystanie potencjałów rozwojowych, co zapewnić ma wzmocnienie wizerunku
gospodarczego, promocję lokalnych przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych, a także wzrost atrakcyjności inwestycyjnej. Projekt ma
wzmocnić system promocji gospodarki regionalnej, korzystnie wpłynąć ma rozwój instrumentów wspierających zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw
poprzez rozwój eksportu towarów i usług, globalnie kreować pozytywny wizerunek regionu pod kątem przyciągania BIZ. Ponadto u podstaw założeń i realizacji
celów leży wdrożenie skoordynowanego modelu współpracy na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Interesariusze projektu: przedsiębiorcy,
IOB, JST. Projekt ma za zadanie zdynamizować procesy gospodarcze w regionie, przyczynić się do wsparcia kluczowych branż. Działania projektowe mają
przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności województwa lubelskiego w kraju i zagranicą, jako regionu rozwijającego się, atrakcyjnego do inwestowania oraz o
wysokim potencjale eksportowym. Kluczowe kategorie zadań: marketing gospodarczy w zakresie podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu; kreowanie
pozytywnego wizerunku WL; przedsięwzięcia promujące i rozwijające potencjał eksportowy i inwestycyjny; koordynacja systemu informacji i promocji; wsparcie
w obszarze inwestycji i eksportu; działania analityczne, powstanie banków danych gospodarczych; organizacja: spotkań konsultacyjnych, warsztatów,
seminariów, konferencji, forów, etc. dla interesariuszy projektu, monitoring potencjałów sektorowych województwa lubelskiego; stymulowanie współpracy i
transferu wiedzy z wykorzystaniem CRP.

RPLU.03.06.00-06-0002/17

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.6. Marketing gospodarczy

Brak poddziałania

53 465 724,36

53 465 724,36

45 445 865,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-02

2019-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

066 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie
zarządzania, marketingu i projektowania)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Dywersyfikacja działalności i wprowadzenie do oferty MIŁOMŁYN SP. Z O.O. dwóch nowych usług dzięki wdrożeniu
innowacji.

Realizacja niniejszego projektu przez firmę MIŁOMŁYN SP. Z O.O. obejmować będzie zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowych oraz nietechnologicznych. W wyniku realizacji projektu nastąpi dywersyfikacja
podstawowego profilu działalności Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie do oferty 2 nowych usług (w ramach kodu PKD, z którego nie czerpano dotąd
przychodów): - usługi treningu obwodowego z wykorzystaniem oprogramowania typu Miloncare oraz systemu biometrycznego typu Milonizer, - usługi konsultacji
trenera personalnego on-line (rynek polski oraz Wielkiej Brytanii). Usługa treningu obwodowego oparta będzie na innowacyjnej koncepcji treningu, która ma
pomóc w prewencji chorób cywilizacyjnych, chorób metabolicznych i starzenia organizmu ludzkiego. W ramach inwestycji planowane jest nabycie i stosowanie
profesjonalnego i innowacyjnego sprzętu oraz oprogramowania, które pozwoli wprowadzić do oferty firmy innowacyjną koncepcję zindywidualizowanego
treningu trwającego 36 minut: Projekt obejmuje następujące efekty rzeczowe projektu: I. Zakup zestawu urządzeń do treningu obwodowego typu MILON wraz z
oprogramowaniem typu MILONCARE - 1 zestaw, II. Zakup Systemu biometrycznego typu MILONIZER - 1 sztuka. Wszystkie cechy projektu przekładają się na wyższą
efektywność operacyjną oraz na wzrost konkurencyjności na rynku firmy MIŁOMŁYN SP. Z O.O. Przedmiotowa realizacja projektu podniesie potencjał firmy do
poziomu światowego, pozwoli na pozyskanie nowych odbiorców oraz spełnienie ich potrzeb. Ponadto projekt będzie oddziaływał pozytywnie na środowisko
naturalne poprzez zastosowanie rozwiązań umożliwiających wzrost efektywności energetycznej.

RPLU.03.07.00-06-0001/16

MIŁOMŁYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

939 541,38

745 000,00

521 500,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-08-08

2017-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie prac B+R w innowacyjnej technologii produkcji nowych, suchych wafli smakowych szansą na ekspansję firmy
As-Babuni na rynku międzynarodowym

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa "AS - BABUNI" Sp. z o.o.na rynku krajowym i zagranicznym, podniesienie
produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji prozdrowotnych suchych wafli, a także
wprowadzenie na rynek nowych prozdrowotnych suchych wafli smakowych, nie zawierających konserwantów i sztucznych barwników. Projekt obejmuje
wdrożenie wyników B+R wypracowanych przez Dział Badań Wnioskodawcy w celu uzyskania innowacyjnej na poziomie międzynarodowym linii technologicznej.
Projekt obejmuje realizację 1 zadania, które realizowane będzie przez w okresie 22.03-31.12.2017 r. W ramach zadania Wnioskodawca dokona zakupu nowych
środków trwałych: linii technolog., spektrofotometru z programem kalibracyjnym, systemu Gluten Index, a także wartości niematerialnej i prawnej- platformy
sprzedażowej. Wskaźniki rezultatu: Liczba wdrożonych wyników prac B+R: 1, Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1, Liczba wprowadzonych innowacji
produktowych:1, Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych:1, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 4, Przychody ze sprzedaży
nowych lub udoskonalonych produktów/procesów: 240 000,00 zł. Wskaźniki produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje): 534 301,50 zł, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku: 1, Liczba
przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy: 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1, Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji: 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia
wyników prac B+R: 1. Grupą docelową niniejszego projektu jest przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, a także zarówno dotychczasowi, jak i potencjalni Konsumenci i
Kontrahenci Wnioskodawcy.

RPLU.03.07.00-06-0003/17

AS-BABUNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 638 479,93

1 329 660,00

797 796,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-17

2018-12-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy REVITA ARKADIUSZ SAŁBUT poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi kompleksowego
postępowania przeciwobrzękowego

Projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności przedsięb. poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi Kompleksowego Postępowania
Przeciwobrzękowego(skrót KPP) wraz z ustandaryzowanym systemem postępowania profilaktycznego poprzez zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, dzięki którym będą wdrażane wyniki prac B+R do praktyki firmy Zakupiona infrastruktura będzie służyła wprowadzeniu na rynek
innowacyjnej usługi obejmującej KPP.W jej skład wchodzić będą elementy z zakresu:flebologii (leczenie niewydolności żylnej),limfologii (leczenie obrzęków
limfatycznych),owrzodzenia (leczenie powikłań niewydolności żylno-limfatycznych-trudno gojące się rany),nowoczesne metody diagnostyczne (termografia
medyczna),diagnostyka ultrasonografia naczyń żylnych oraz tętniczych, profilaktyka przeciwobrzękowa,kompresjoterapia.Kompleksowe leczenie obejmuje
działania z zakresu diagnostyki,profilaktyki,leczenia, ehabilitacji,badań klinicznych.Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy regionu: woj. lubelskiego, jak
i woj. osciennych.W wyniku realizacji projektu beneficjent wdroży w przedsiębiorstwie wyniki prac B+R.Planowane wdrożenie wyników prac B+R jest głównym
celem projektu.Główne miejsce prowadzenia działalności i realizacji projektu to woj. lubelskie. W ramach projektu zostanie wsparty rozwój nowoczesnych
technologii.Dzięki wsparciu inwestyc. wprowadzona innowacja procesowa zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstwa, podniesie wydajność pracy.Wskaźnik:1
nowa usługa Kompleksowe Postępowanie Przeciwobrzękowe (KPP).W ramach projektu zostanie wytworzonych 14produktów: KPP-KONSULTACJA
FIZJOTERAPEUTYCZNA,KPP- INDWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM, KPP-KOMPLEKSOWA TERAPIA PRZECIWOBRZĘKOWA,KPP- FIZYKOTERAPIA ,KPP-MASAŻ
MECHANICZNY,KPP-MASAŻ MECHANICZNY PNEUMATYCZNY-PNUEMAT,KPP- MASAŻ WIROWY WODNY-HYDROMASAŻ,KPP-KINEZYTERAPIA ,KPP-TLENOTERAPIA
HIPERBARYCZNA,KPP- OZONOTERAPIA,KPP-SUCHE KOMPIELE KWASOWĘGLOWE,KPP-LECZENIE RAN,OWRZODEŃ;KPP- TERMOGRAFIA DIAGNOSTYCZNA,KPP-USG
DOPPLER.

RPLU.03.07.00-06-0004/16

REVITA ARKADIUSZ SAŁBUT

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 059 001,62

1 058 701,62

741 091,12

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy oraz rozszerzenie rynków zbytu poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej oraz
procesowej w dziedzinie elementów ogrodzeń zewnętrznych w firmie SIATPOL.

Projekt zakłada wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R, poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnej, innowacyjnej linii
technologicznej przeznaczonej do wytwarzania wysokiej jakości elementów ogrodzeń zewnętrznych. Efekty projektu przyczynia się do realizacji: - celu Osi 3 RPO
WL w priorytecie inwestycyjnym 3a Konkurencyjność przedsiębiorstw - Lepsze warunki do rozwoju MŚP oraz w 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług - Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP - celów szczegółowych poddziałania 3.7 Wzrost
konkurencyjności MŚP, ponieważ dzięki realizacji projektu Siatpol będzie konkurował na rynkach unikalnymi pod względem właściwości i innowacyjnymi
produktami. Innowacyjna technologia, której wdrożenie jest główną osią tego projektu inwestycyjnego zostanie wdrożona w następujących etapach:
1.zaprojektowanie przez Zespół powołany do realizacji zadnia inwestycyjnego, ciągu technologicznego niezbędnego do realizacji celów projektu,
2.przeprowadzenie procedury wyboru dostawców nabywanych środków trwałych, 3.zakup elementów linii technologicznej służącej do realizacji inwestycji, w
skład linii wchodzą elementy wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo - finansowym czyli malarnia proszkowa wraz z wyposażeniem oraz zgrzewarka wraz z
wyposażeniem, 4.integracja nabytych środków trwałych w ciąg technologiczny zgodnie w wymaganiami nowej technologii 5.testy oraz korekty ustawień nowego
ciągu technologicznego 6.rozpoczęcie seryjnej produkcji znacząco ulepszonego produktu Planowanym efektem realizacji projektu jest znaczny wzrost żywotności,
jakości oraz estetyki elementów produkowanychogrodzeń. Opisana w projekcie innowacyjna linia produkcyjna paneli ogrodzeniowych, furtek, bram i słupków
znacznie podniesie konkurencyjność wnioskodawcy na rynku regionalnym, oraz europejskim dzięki temu, że umożliwi produkcję elementów ogrodzeń ze
zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne.

RPLU.03.07.00-06-0004/17

P.P.H.U. SIATPOL KAZIMIERZ SZCZĄCHOR

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

7 809 516,00

6 349 200,00

2 999 997,00

47,25 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-04

2018-07-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji
napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R.

Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji nowych maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym
wprowadzeniem nowego sposobu filtracji cząstek stałych na rurociągach zasilających i odprowadzających produkty. Przy wytwarzaniu tych maszyn zostanie
wprowadzony innowacyjny sposób łączenia blach w technologi spawania laserowego. Sposób łączenia blach umożliwia poprzez wprowadzenie wysokiego
ciśnienia pomiędzy łączone blachy uzyskania przestrzeni niezbędnej do przeprowadzenia procesów termicznych zachodzących we wdrożonych do produkcji
maszynach. W maszynach tych zostaną zastosowane innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne mieszadeł stosowanych przy przetwórstwie żywności i produkcji
napojów. W wyniku realizacji projektu zostaną opracowane konstrukcyjnie i wdrożone do produkcji między innymi maszyny takie jak: maszyna, mieszalnik lub
maszyna do: 1. - obróbki miazgi kakaowej oraz masy kakaowej i czekoladowej. 2. - produkcji kwasu chlebowego, podmłody oraz rozdrabniania i magazynowania
drożdży. 3. - obróbki termicznej wyrobów mleczarskich takich jak śmietana, ser, jogurt. 4. - warzenia i zacierania słodu przy produkcji wyrobów piwowarskich. 5 wytwarzania syropu cukrowego z cukru kryształu w procesie wsadowym lub ciągłym do produkcji napojów 6 - .fermentacji wina 7. - obróbki enzymatycznej i
klarowania soków. 8. - automatycznego procesu mycia w obiegu zamkniętym maszyn i urządzeń w produkcji żywności. Odbiorcami tych maszyn w grupach
docelowych będą firmy piekarnicze, mleczarskie, piwowarskie, winiarskie, producenci soków, przemysłu cukierniczego, mięsnego i farmaceutycznego.

RPLU.03.07.00-06-0005/17

SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

5 184 450,00

4 135 618,00

2 233 233,72

54,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-04

2019-07-15

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie do produkcji innowacyjnych stołów montażowych systemu mocowania i spawania ZWT400

Cel projektu to wzrost konkurencyjności oraz skali prowadzenia działalności "ZOMECH-ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ" sp. z o.o. (dalej: ZOMECH) poprzez
wdrożenie wyników prac B+R. W wyniku projektu ZOMECH wprowadzi na rynek nowy produkt - spawalnicze stoły montażowe nowej generacji o pow. do 2 m2 ZWT400 (nazwa robocza), wytwarzane w oparciu o opracowaną w wyniku przeprowadzonych prac b+r technologię produkcji z wykorzystaniem nowego materiału
(nie stosowanego dotychczas do produkcji spawalniczych stołów montażowych). Innowacyjność nowego produktu w stosunku do innych produktów tego typu
obecnych na rynku wynika z zastosowania nowego typu materiału konstrukcyjnego, do tej pory nie wykorzystywanego do produkcji spawalniczych stołów
montażowych o pow. poniżej 2 m2 - stali z gatunku HARTPLAST400, oraz zastosowania technologii produkcji umożliwiającej uzyskanie wysokojakościowego
produktu finalnego w 100% zgodnego z założeniami konstrukcyjnymi. Kluczowe cechy innowacyjne produktu to: -zmniejszenie ścieralności stołów o co najmniej
15% (skrawalność, odporność na zarysowania): podatność do tworzenia zarysowań z punktu widzenia szerokości rysy, w µm: obniżenie wartości z 80,5 do 66,5 wzrost wytrzymałości na obciążenie wynikający z twardości materiału o co najmniej 100%: twardość w HB - wzrost wartości z 150 do 310 -zwiększenie sztywności
stołów o co najmniej 15% -wzrost żywotności produktu z 5 do 30 lat (600%) jako wypadkowa wyżej wymienionych parametrów. -stół montażowy ZWT400
posiadający w 100% wymiary zgodne z rysunkiem konstrukcyjnym (w porównaniu do ok. 90% przed usprawnieniem). Zadania: cel projektu zostanie zrealizowany
dzięki inwestycji w środki trwałe. Zadanie szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku. Grupy docelowe: odbiorcami będą obecni oraz nowi klienci ZOMECH na rynku
polskim i zagranicznym. Grupę docelową stanowią branże: motoryzacja, spawalnictwo, fabryki robotów, budownictwo, transport. Wskaźniki zostały wymienione
oraz opisane w sekcji C.II i C.III.

RPLU.03.07.00-06-0006/17

"ZOMECH-ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 722 509,18

2 213 422,10

1 328 053,26

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-02

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Innowacyjna technologia produkcji i dystrybucji cyfrowej materiałów do dekoracji ścian na skale europejską

Celem generalnym projektu jest przeprowadzenie inwestycji umożliwiającej rozwój przedsięb. poprzez wdrożenie innowacji skutkującej rozszerzeniem zakresu
działalności, a tym samym wzrost konkurencyjności na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wzrost innowacji zostanie zapewniony poprzez wsparcie
inwestycyjne przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności oraz skali
prowadzenia działalności gospodarczej na nowych rynkach zbytu. Potrzeby wnioskodawcy wynikają z potrzeby rozszerzenia zakresu oferowanych produktów
wyposażenia wnętrz o nowe ich rodzaje oraz nowego sposobu ich sprzedaży. Jako przedsięb. Wnioskodawca musi pozyskać środki produkcji: kapitałowe,
rzeczowe i ludzkie. Dotychczas zabezpieczono: miejsce wykonywanej działalności (nieruchomość lokalowa), kapitał w formie środków pieniężnych (prywatne i
zewnętrzne). Niezaspokojonymi potrzebami są zakup urządzeń oraz zatrudnienie pracowników tak, aby spełniały funkcje zgodnie z przepisami i oczekiwaniami
klientów. Grupą docelową są podmioty, poszukujące produktów (wyposażenia wnętrz) charakteryzujących się jakością, umiarkowaną ceną, różnorodnością,
uniwersalnością, personalizacją. Projekt wpisuje się w cele RPO WL, ponieważ przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności MŚP działających na terenie woj.
lubelskiego. Określono następujące cele szczegółowe na poziomie produktu: 1. Liczba przeds. wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R 2. Liczba przeds.
otrzymujących wsparcie 3. Liczba przeds. objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku Dzięki temu zrealizowane zostaną następujące
cele na poziomie rezultatów: 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przeds. 2. Liczba wprowadz. innowacji produktowych 3. Liczba wprowadz. innowacji
procesowych 4. Liczba wprowadz. innowacji nietechnologicznych 5. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów 6. Liczba
wdrożonych wyników prac B+R

RPLU.03.07.00-06-0007/16

VELKOM W.L.K.M. KURCZUK S.C. LIDIA GOLIANEK-KURCZUK, MICHAŁ KURCZUK,
KRZYSZTOF KURCZUK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 420 015,00

2 780 500,00

1 946 350,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2019-04-20

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w STAL-BUD
Wiesław Nastaj

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzonych na zlecenie Wnioskodawcy. Wdrożenie wyników dotyczyć ma segmentu
działalności produkcyjnej Wnioskodawcy, a zaplanowane rezultaty to udoskonalenie procesu produkc. w zakresie obecnej produkcji urządzeń i maszyn dla
przemysłu spożywczego, podniesienie konkurencyjności i dywersyfikacja oferty, poprzez jej rozszerzenie o nowy produkt - przeciwprądowy mieszalnik krajanki
buraczanej (zaparzalnik). Realizacja projektu polegać będzie na przeprowadzeniu prac budowlanych, nabyciu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, które posłużą do zorganizowania ulepszanego i nowego procesu produkcyjnego w oparciu o innowację procesową, produktową i organizacyjną
rekomendowaną do wdrożenia w sprawozdaniu z przeprowadzonych prac B+R. Zakres rzeczowy projektu został tak dobrany, aby zapewnić moce produkcyjne
wystarczające do zapewnienia zaplanowanego poziomu sprzedaży produktów, oraz aby skutecznie wdrożyć wszystkie innowacyjne rozwiązania, na których
ulepszana i nowa działalność ma się opierać. Wymienić tu należy przede wszystkim oparcie procesu produkcyjnego o m. in. metodę spawania orbitalnego oraz
sprzęgnięcie i integrację procesu produkcyjnego na wszystkich jego etapach - począwszy od przyjęcia zamówienia, zaprojektowania i wyceny produktu, po jego
wydanie klientowi, w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne: zestaw narzędzi informatycznych, służących do projektowania,
kosztorysowania produktów, oraz zapewnienia jednolitego obiegu informacji o docelowym produkcie i elementów potrzebnych do jego wykonania, w obrębie
całego zakładu.Za opracowanie budżetu projektu odpowiedzialny był Właściciel - poszczególne pozycje zostały dobrane przede wszystkim mając na celu
poprawność wdrożenia wyników prac B+R.

RPLU.03.07.00-06-0007/17

STAL-BUD WIESŁAW NASTAJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

6 679 379,26

5 195 383,99

2 869 930,11

55,24 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-12

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 03 Wzmacnianie konkurencyjności
głównie dla MŚP
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Uruchomienie produkcji nowych systemów sterowania, będących efektem własnych prac B+R

Projekt jest działaniem służącym realizacji przyjętej przez ELTEM Sp. z o o. ogólnej strategii rozwoju firmy, ukierunkowanej na rozwój produktu i rynku. Głównym
celem projektu jest wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo - rozwojowych. Cele operacyjne projektu to: 1) Uruchomienie produkcji
nowego systemu sterowania, stanowiącego innowację produktową, 2) Wprowadzenie innowacji organizacyjnej, 3) Wzrost stopnia internacjonalizacji
przedsiębiorstwa 4) Podjęcie współpracy z jednostką naukową Posiadamy wyniki własnych prac B+R, które dotyczą innowacyjnego systemu sterowania pracą
maszyn rolniczych. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania poszerzymy ofertę wyrobów. Opracowany system sterowania jest znaczącym ulepszeniem już istniejących
rozwiązań (opartych na systemie ISOBUS) polegającym na tym, że jednostką centralną odpowiedzialną za wykonywanie programu oraz przechowywanie
informacji o parametrach i historii pracy maszyny rolniczej jest układ wykonawczy trwale połączony z maszyną. Pulpit sterowania jest tak zaprojektowany i
oprogramowany, iż może być elementem wymiennym i współpracować z całą grupą układów wykonawczych. To sprawia, że system jest uniwersalny. Innowacja
organizacyjna będzie polegała na zastosowaniu nowej metodyki optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Powyższe cele
operacyjne zostaną zrealizowane dzięki rozbudowie istniejącego budynku produkcyjnego i zakupie niezbędnych maszyn, urządzeń i wyposażenia (w tym
oprogramowania komputerowego). Uruchomimy produkcję, która dostarczy producentom maszyn rolniczych produkt pozytywnie wpływający na funkcjonowanie
ich łańcucha wartości. Będą oni mogli zaoferować swoim klientom nowoczesne siewniki, owijarki i prasy. Dzięki temu wzmocnimy swoją pozycję konkurencyjną
na rynku polskim i wejdziemy na nowy dla nas rynek Ukrainy. Projekt jest zgodny z obowiązującym prawem i respektuje wszystkie polityki horyzontalne Unii
Europejskiej.

RPLU.03.07.00-06-0008/17

"ELTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

12 318 015,04

5 046 394,31

2 876 444,69

57,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-20

2018-09-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych celem dywersyfikacji działalności produkcyjnej piekarni "Kajzerka"

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych w zakresie opracowanej technologii wzbogacania owocników pieczarek w
naturalną witaminę grupy D i wykorzystywanie ich do produkcji prozdrowotnych wyrobów piekarniczych i garmażeryjnych. Realizacja projektu w zakresie
przedmiotowym przewiduje zakup środków trwałych stanowiących niezbędną infrastrukturę produkcyjną. Efektem realizacji projektu będzie uruchomienie
produkcji nowej linii produktów prozdrowotnych, wdrożenie innowacji procesowej i produktowej oraz rozszerzenie oferty asortymentowej Wnioskodawcy. Nowa
oferta Wnioskodawcy będzie kierowana do podmiotów indywidualnych za pośrednictwem detalicznych placówek handlowych oraz hurtowni spożywczych.
Realizacja projektu doprowadzi do wzmocnienia konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku regionalnym i krajowym oraz pozwoli na sprzedaż produktów za
granicę. Projekt zakłada także nawiązanie współpracy z jednostką naukową na etapie jego realizacji celem wyeliminowania ew. błędów wdrożeniowych i
zapewnienia wysokiej jakości produkcji.

RPLU.03.07.00-06-0009/17

ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY PIEKARNIA "KAJZERKA" BUDZYŃSKI
KAZIMIERZ I HALINA SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 184 613,00

963 100,00

577 860,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2018-12-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 03 Wzmacnianie konkurencyjności
głównie dla MŚP
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji nowych preparatów weterynaryjnych

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz skali prowadzenia działalności "BIOWET PUŁAWY" sp. z o.o. (dalej:BIOWET) poprzez wdrożenie wyników prac
B+R w postaci innowacyjnych produktów: preparatów diagnostycznych do wykrywania gruźlicy u zwierząt - Avituberculin i Bovituberculin. Receptura nowych
produktów oraz ich technologia wytwarzania zostały opracowane w wyniku przeprowadzonych prac B+R, które trwały 6 lat i zakończyły się uzyskaniem pozwoleń
na dopuszczenie do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Biobójczych. Biowet będzie jedynym polskim producentem
tuberkulin w branży. Preparaty Biowetu będą innowacyjnym produktem co najmniej na skalę kraju ze względu na jakość i bezpieczeństwo produktu finalnego.
Najważniejsze dominanty procesu technologicznego Avi- i Bovituberculin: -wykorzystanie do produkcji odpowiednio dobranych podłoży, które nie mają
negatywnego wpływu na właściwości użytkowe końcowego produktu -zastosowanie filtracji, dzięki której produkty mają małą zawartość białka balastowego
wpływającego na reakcje alergiczne i wynik końcowy testu -zapewnienie bezpieczeństwa użycia, które jest wynikiem wnikliwej kontroli jakości prowadzonej in
vivo. Wprowadzenie nowych produktów na rynek będzie możliwe dzięki realizacji projektu i inwestycjom w roboty budowlane oraz nowe środki trwałe związane z
budową i wyposażeniem Zwierzętarni stanowiącej niezbędny element procesu produkcyjnego nowych preparatów i związaną z nim kontrolą jakości produktów.
Zadanie opisano w pkt. D1 wniosku. Grupy docelowe: obecni oraz nowi odbiorcy BIOWET na rynku polskim i zagranicznym: hurtownie i dystrybutorzy leków i
preparatów weterynaryjnych. Wskaźniki projektu zob. w sekcji C.II i C.III.

RPLU.03.07.00-06-0010/17

"BIOWET PUŁAWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

9 923 039,62

2 608 092,51

1 564 855,46

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-05-02

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Innowacyjne rozwiązania produkcyjne w Fabryce Okien "SPECTRUM" Sp. z o.o. jako rezultat wdrożenia wyników prac
badawczo-rozwojowych

Fabryka Okien "SPECTRUM" Sp. z o.o. jest producentem stolarki budowlanej PVC oraz ślusarki z aluminium. Celem ogólnym podejmowanego projektu jest
wdrożenie wyników przeprowadzonych dla przedsiębiorstwa przez jednostkę naukową prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wdrożenia innowacji, a
przez to zdobycia przez Wnioskodawcę przewagi konkurencyjnej. Przesłanką dla podjęcia prac badawczo-rozwojowych były problemy związane z deficytami w
sferze jakości produkcji (np. wysoki wskaźnik reklamacji), estetyki wykonania wyrobów oraz potrzeby związane z rozwojem oferty produktów, w tym kierowanych
na rynek zagraniczny. Zadania podejmowane w projekcie mają charakter inwestycyjny i polegają na nabyciu maszyn i urządzeń (5 szt.) do produkcji stolarki
budowalnej z PVC oraz wartości niematerialnych i prawnych (3 szt.), co doprowadzi do wdrożenia innowacji procesowej i organizacyjnej, a także umożliwi
skierowanie na rynek udoskonalonych produktów oraz 1 nowego produktu (stolarka wielkogabarytowa). Korzyści z przeprowadzenia projektu odniesie
Wnioskodawca, gdyż jego wdrożenie wpłynie znacząco na poprawę jego pozycji konkurencyjnej oraz klienci, którzy otrzymają ofertę produktową spełniającą ich
oczekiwania. Jednym z rezultatów projektu będzie utworzenie 3 nowych miejsc pracy, w tym 2 na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji.
Najważniejsze rezultaty przeprowadzenia projektu to: wdrożenie innowacji procesowej, innowacji nie technologicznej, zastosowanie rozwiązań TIK,
wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz produktów udoskonalonych, zwiększenie poziomu przychodów ze sprzedaży oraz rozwój działalności eksportowej.
Szczegółowe wartości dla rezultatów projektu określono w sekcji "Wskaźniki" niniejszego wniosku.

RPLU.03.07.00-06-0011/17

FABRYKA OKIEN "SPECTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 812 097,50

1 473 250,00

883 950,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

08 Budownictwo

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 03 Wzmacnianie konkurencyjności
głównie dla MŚP
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności Z.P.T.S "Don-Kwiat" Grzegorz Smołecki poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest komercjalizacja zleconych przez Z.P.T.S "Don-Kwiat" Grzegorz Smołecki prac B+R - uruchomienie produkcji zintegrowanego zestawu
RPLU.03.07.00-06-0012/16
podtrzymującego do upraw krzewów z rodziny Rosoideae wraz z systemem hydroponicznym. CELEM PROJEKTU jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez
wdrożenie zleconych przez Wnioskodawcę prac B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania: 1. Zakup środków trwałych. ODBIORCY NOWYCH
PRODUKTÓW: * Klienci indywidualni - 15%; * Klienci instytucjonalni - wśród których znajdują się przede wszystkim hurtownie ogrodnicze, gospodarstwa
szkółkarskie i ogrodnicze - 85%. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: - Na poziomie produktu: * Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI1); * Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2); * Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji; * Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R. * Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla
firmy (CI29); * Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28); * Inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6). - Na poziomie rezultatu: * Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8); * Liczba
wprowadzonych innowacji produktowych; * Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów; * Liczba wdrożonych wyników prac B+R.

Z.P.T.S "DON-KWIAT" GRZEGORZ SMOŁECKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 490 675,55

2 837 947,60

1 986 563,32

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2018-09-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników własnych prac badawczo - rozwojowych, w celu wprowadzenia do oferty P.P. Margomed Stanisław
Margol nowego produktu.

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo - rozwojowych, które zostały przeprowadzone przez Wnioskodawcę, do działalności operacyjnej
przedsiębiorstwa. W efekcie oferta P.P. Margomed zostanie uzupełniona o nowy produkt - trzyczęściową strzykawkę do iniekcji o nazwie handlowej ProInject,
stając się ofertą kompleksową w wymiarze strzykawek jednorazowych. Opracowany produkt charakteryzują innowacyjne rozwiązania, które decydują o jego
unikalnych parametrach użytkowych, dających przewagę nad produktami konkurencyjnymi. Uruchomienie produkcji ww. wyrobu będzie możliwe w następstwie
realizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego, w zakresie opisanym w dziale D wniosku o dofinansowanie. Wdrożenie przedmiotowej inwestycji wiąże się z
wymiernymi korzyściami ekonomicznymi: nastąpi poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku krajowym, w tym powiększenie udziału w rynku
produktów medycznych jednorazowego użytku, rozpoczęcie sprzedaży eksportowej na dwa nowe rynki zagraniczne i systematyczna poprawa pozycji
konkurencyjnej na ww. rynkach, podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa w wymiarze produktowym i technologicznym, wzrost zatrudnienia w
przedsiębiorstwie, w tym o kadrę wysokowykwalifikowaną, wyeliminowanie ponoszonych obecnie kosztów utraconych korzyści wynikających z niepełnego
wykorzystania wybranych maszyn i urządzeń. W ramach projektu planuje się wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz
nawiązanie współpracy z jednostką naukową w celu zapewnienia sprawnego uruchomienia procesu produkcji i jego szybką optymalizację. Sprzedaż nowego
produktu zostanie oparta na sprawdzonych kanałach dystrybucji - współpraca z hurtowniami wyrobów medycznych, w tym nastąpi rozszerzenie wymiany
handlowej z obecnymi, stałymi klientami przedsiębiorstwa (patrz załączone do wniosku listy intencyjne).

RPLU.03.07.00-06-0012/17

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE MARGOMED STANISŁAW MARGOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

7 380 000,00

6 000 000,00

3 000 000,00

50,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 03 Wzmacnianie konkurencyjności
głównie dla MŚP
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrażanie w przedsiębiorstwie wyników badań rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań

Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności
gospodarczej naszego przedsiębiorstwa przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in. poprzez
wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację wyników prac badawczych które dotyczy zakupu poniższych elementów: 1. Linia do wytłaczania Szt. 1 2.
Peryferia do linii wytłaczającej Zestaw 1 3. Linia do okleinowania Szt. 1 4. Laser do oznaczania Szt. 1 5. Rozcinarka do folii Szt.1 6. Automat opasujący Szt. 1 7.
Automatyczna maszyna do banderolowania Szt. 1 8. Innowacyjny system informatyczny Szt. 1 9. Oprzyrządowanie komputerowe do obsługi systemu
informatycznego Zestaw 1 10. Wózek widłowy Szt. 1 Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników na poziomach: PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI1) 1 szt. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) 1 szt. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 1szt. Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R 1.szt Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu w prowadzenia produktów nowych
dla rynku (CI28) 1szt. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) 1szt. Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 750 000 zł REZULTATU: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) 2 EPC
"Liczba wprowadzonych innowacji produktowych" 1 SZT "Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych" 1 SZT "Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów 1 160 000,00 ZŁ "Liczba wdrożonych wyników prac B+R" 1 SZT

RPLU.03.07.00-06-0014/16

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE OKSAN ANDRZEJ TABAŁA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 075 000,00

2 500 000,00

1 750 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-12-01

2019-01-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

LUKS - INNOWACJE

Realizacja projektu będzie polegała na budowie hali magazynowej wysokiego składowania, zakupie maszyn, narzędzi i oprogramowania w celu zasadniczej
zmiany procesu produkcji zniczy. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacji
procesowej i innowacji produktowych o zasięgu międzynarodowym oraz innowacji nietechnologicznej o zasięgu regionalnym. Dzięki połączeniu tych elementów
konkurencyjność przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wzrośnie na tyle, że możliwe będzie oferowanie poszerzonej oferty produktowej na rynkach nowych
zagranicznych. Wnioskodawca obecnie dąży do automatyzacji , maksymalnej powtarzalności produkcji oraz do wdrożenia wzornictwa przemysłowego produkcja opakowań we własnym zakresie. Dzięki realizacji projektu wzrośnie też zatrudnienie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy oraz jego przychody, w
szczególności ze sprzedaży nowych produktów . Wnioskodawca zamierza na rynek krajowy i co najmniej jeden rynek zagraniczny wprowadzić produkty - znicz
zapachowy oraz znicz uniwersalny z tuleją centrującą.

RPLU.03.07.00-06-0014/17

LUCJA KISIEL FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "LUKS"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

6 287 244,34

5 070 973,62

2 999 480,87

59,15 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-15

2019-05-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacyjnej usługi optymalizacji wycieku amoniaku z instalacji odazotowania spalin

Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R, które doprowadziły do opracowania nowej usługi, z myślą o firmach produkcyjnych, zobowiązanych do
monitorowania emisji szkodliwych gazów i pyłów. Celem projektu na poziomie PRODUKTU jest zakup urządzeń pomiarowych. Miarą osiągnięcia tego celu będą
wskaźniki: - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1 - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
inwestycji - 1 - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R - 1 - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia
produktów nowych dla rynku - 1 - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 1 - Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw - 343 280 zł Cele projektu na poziomie REZULTATU to: - wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników prac
badawczo - rozwojowych, stanowiących innowację produktową, - wprowadzenie innowacji marketingowej, polegającej na oferowaniu produktu poszerzonego, wzrost zatrudnienia Posiadamy wyniki własnych prac B+R, które dotyczą innowacyjnej usługi redukcji nadmiaru amoniaku pojawiającego się przy stosowaniu
selektywnej niekatalitycznej metody redukcji tlenków azotu. Stworzyliśmy również program obliczeniowy umożliwiający optymalizację pracy instalacji.
Innowacją marketingową będzie poszerzenie usługi optymalizacji wycieku amoniaku o wyniki obliczeń parametrów pracy instalacji, uzyskane dzięki temu
programowi. Planujemy utworzenie dwóch nowych stanowisk pracy. Miarą osiągnięcia tych celów będą wskaźniki: - Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach (EPC) - 2 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych - 1 - Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych - 1 - Przychody ze
sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług - 112 500 zł - Liczba wdrożonych wyników prac B+R - 1

RPLU.03.07.00-06-0015/16

CE2 TECH CONSULTING M. DZIEWA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

677 299,50

550 650,00

368 935,50

67,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-01-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Uruchomienie produkcji i regeneracji innowacyjnych narzędzi skrawających wg. opatentowanej wiedzy własnej, na
materiałach narzędziowych wytwarzanych wg. technologii SPS

Głównym, nadrzędnym celem projektu jest wdrożenie badań i uruchomienie produkcji nowoczesnych narzędzi skrawających na bazie własnego KNOW-HOW na
RPLU.03.07.00-06-0016/16
ultra nowoczesnych materiałach narzędziowych wytwarzanych wg. metody SPS. W związku z tym istnieje konieczność wybudowania nowej hali produkcyjnej oraz
jej doposażenia. Mając na uwadze dalszy rozwój firmy oraz dywersyfikację produkcji zaplanowano budowę nowej hali produkcyjnej, która zostanie wykonana wg
najwyższych standardów energochłonności, oraz zoptymalizowany pod kątem produkcji firmy. Budynek ten dla efektywnej produkcji nowych produktów będzie
wykorzystany w 40 %. W części tej zostaną umieszczone planowane do zakupu maszyny i urządzenia, tj. piec do produkcji materiałów wg technologii SPS, które
będą wykorzystane do produkcji nowych opatentowanych narzędzi, szlifierka CNC, elektrodrążarka. Zakupione maszyny będą wykorzystywane wyłącznie do
produkcji innowacyjnych wierteł. W związku ze specyfiką nowego produktu oraz procesem produkcyjnym brak jest możliwości wykorzystania maszyn które
obecnie firma posiada. Optymalizacja geometrii narzędzi produkowanych wg opatentowanego Know How umożliwi obniżenie oporów skrawaniem, dłuższą
żywotność narządzi.

JG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

5 425 618,40

2 742 552,66

1 919 786,86

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-09-09

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych funkcjonalnej bielizny dla osób niepełnosprawnych

Firma Wadima zajmuje się produkcją bielizny osobistej oraz szerokiego asortymentu bluzek damskich na skalę przemysłową. Aby sprostać wymaganiom swoich
klientów firma planuje wdrożyć wyniki prac B+R a tym samym wprowadzić do sprzedaży cztery innowacyjne produkty - wyroby bieliźniarskie wykonane z
innowacyjnych materiałów dzianych oferowanych dla osób niepełnosprawnych. Firma "Wadima" nabędzie wyżej wymienione prace od Instytutu Włókiennictwa
na podstawie podpisanej umowy warunkowej sprzedaży. W chwili obecnej Wadima planuje przeprowadzić projekt polegający na zakupie maszyn do produkcji
wyrobów bieliźniarskich oferowanych dla osób niepełnosprawnych, w tym maszyn dziewiarskich, szwalniczych oraz urządzeń pomocniczych. Oprócz maszyn
firma planuje również zakup oprogramowania IT, które zapewni sprzedaż i zarządzenie sprzedażą w sieci sklepów przedsiębiorstwa. Program zaoszczędzi czas,
wpłynie na dużą wydajność zarządzania firmą oraz na konkurencyjność Wadimy. Grupą docelową nowych produktów będą odbiorcy hurtowi oraz klienci
indywidulani przede wszystkim osoby niepełnosprawne. Wskaźniki produktu i rezultatu zostały opisane we wniosku o dofinansowanie. Najważniejsze wskaźniki
to: Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R - 1 Liczba wdrożonych wyników prac B+R - 1 Liczba wprowadzonych innowacji
produktowych - 4 Produkt projektu będzie zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania, czyli będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki
wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności firmy Wadima, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia
działalności gospodarczej przedsiębiorstwa na terenie województwa lubelskiego, przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Projekt
realizowany będzie w okresie od 05.05.2017 do 30.11.2020 (zasada n+3) w dwóch oddziałach przedsiębiorstwa na terenie woj. lubelskiego

"WADIMA PRODUCENT BIELIZNY OSOBISTEJ" SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

775 638,00

614 100,00

350 037,00

57,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-05

2020-11-30

Konkursowy

04 Wytwarzanie tekstyliów i
wyrobów włókienniczych

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie ekologicznego procesu produkcyjnego dla nowego
produktu: biodegradowalnej eko-doniczki z tworzywa wielkocząsteczkowego o pojemności 26l

Celem głównym projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, aby umocnić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa "DONPLAST' na rynku lokalnym,
RPLU.03.07.00-06-0017/16
regionalnym oraz międzynarodowym. Cel ten będzie możliwy poprzez inwestycję w innowacyjne rozwiązania. Rozszerzenie jakości oferowanych produktów
wzmocni pozycje przedsiębiorstwa na rynku. Tym samym pobudzona zostanie aktywność gospodarcza na terenie województwa lubelskiego. Do celów
szczegółowych należy: - wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, -wprowadzenie nowego produktu, - wejście na nowe rynki, w tym zagraniczne, -wzrost zatrudnienia, zastosowanie ekoinnowacji, - wdrożenie CSR, - rozwój TIK w przedsiębiorstwie. Wszystkie wyznaczone cele są istotne do powodzenia założeń projektu. Aby osiągać
wyznaczone cele należy zrealizować zadania ujęte w harmonogramie projektu: zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup środków trwałych. Wydatki
są niezbędne do wdrożenia innowacji produktowej: biodegradowalnej eko-doniczki z tworzywa wielkocząsteczkowego o pojemności 26l oraz nowej usługi:
wytwarzanie produktów z tworzyw sztucznych na bazie form wtryskowych otrzymanych od zleceniodawcy. W ramach projektu zostanie wdrożony nowy proces
technologiczny dotyczący produkcji biodegradowalnych eko-doniczek z tworzywa wielkocząsteczkowego o pojemności 26l.Dzięki wdrożeniu nowego procesu
uzyskane zostaną także korzyści ekoinnowacyjne. W szczególności, zastosowanie nowoczesnej wtryskarki będzie miało zasadniczy wpływ na obniżenie poziomu
hałasu związanego z procesem produkcyjnym. Innowacją marketingową będzie wprowadzenie do oferty usług produkcyjnych realizowanych na indywidualne
zamówienie klienta znamiennych tym, że czas realizacji zleceń zostanie skrócony do pięciu dni roboczych. Normalnie, tego typu zlecenia są realizowane w czasie
około czterech tygodni. Stosunkowo długi czas realizacji wynika między innymi z potrzeby zaprojektowania i wykonania formy wtryskowej. Zastosowanie
nowatorskiego systemu predykcji popytu.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "DONPLAST" S.C. KRZYSZTOF BIAŁY WŁODZIMIERZ
RYMARCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 254 600,00

1 020 000,00

591 600,00

58,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-23

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Uruchomienie produkcji innowacyjnej mieszanki drogowej.

Celem głównym projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie ANTEX II Sp. z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych planowanych do nabycia po dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie. W wyniku wdrożenia w przedsiębiorstwie wprowadzona zostanie innowacja produktowa w skali kraju: Innowacyjna mieszanka do
podbudów drogowych powstała w wyniku głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego. Odbiorcami nowego produktu będą
zarówno przedsiębiorstwa zajmujące się budową dróg, jak i instytucje będące zarządcami dróg wojewódzkich, dróg powiatowych, a także zarządy dróg miejskich
w przypadku przy generalnych przebudowach istniejących dróg obejmującą wymianę konstrukcji w koncepcji "zaprojektuj i wybuduj". Ponadto należy wymienić
również takie cele jak podniesienie jakości zaplecza technicznego poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
wzmocnienie zasobów ludzkich w wyniku utworzenia czterech nowych etatów, nawiązanie współpracy z jednostką naukową. Wskazane założenia zostaną
osiągnięte poprzez realizację jednego zadania: "Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.". Miarą osiągnięcia celów będzie realizacja
takich wskaźników jak: na poziomie rezultatu: 1.Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach; 2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych; 3.
Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów; 4. Liczba wdrożonych wyników prac B+R. Na poziomie produktu: 1. Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje; 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji; 4. Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R; 5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla
rynku; 6. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy; 7. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje).

ANTEX II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

6 223 760,64

4 999 968,00

2 999 980,80

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2019-04-01

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych w dziedzinie zastosowania nowych surowców w produkcji stolarki.

Celem bezpośrednim projektu jest budowa przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym wnioskodawcy w oparciu o innowacyjne rozwiązania RPLU.03.07.00-06-0018/16
(ma skalę międzynarodową) powstałe w wyniku wykonanych prac B+R. Cel zostanie osiągnięty przez realizację działań inwestycyjnych niezbędnych do
uruchomienia produkcji tworzyw sztucznych powstałych w drodze recyklingi, uruchomienia produkcji płyt z tworzyw sztucznych i uruchomienia pierwszej w
Polsce i Europie linii produkującej stolarkę budowlano- montażową wykorzystującą jako surowiec płyty z tworzyw polimerowych otrzymywanych w drodze
recyklingu. Celem pośrednimi jest podniesienia poziomu innowacyjności nowo powstałego przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia o wysoko
wykwalifikowaną kadrę. Cele te zostaną zrealizowane przez wdrożenie wyników prac B+R, wdrożenie innowacji procesowych i produktowych oraz wzrost
zatrudnienia. Nastąpi wdrożenie wyników prac B+R przez uruchomienie produkcji tworzywa sztucznego, produkcji płyt z tworzywa sztucznego i produkcji stolarki
budowlano- montażowej wykorzystującej tworzywo jako surowiec. Nastąpi wprowadzenie do oferty nowego asortymentu (innowacyjność produktowa na skalę
międzynarodową). Spowoduje to również powstanie nowych stanowisk pracy. Należy w tym miejscu dodać, że Wnioskodawca jest na etapie nabywania praw do
rozwiązania patentowego. Nowy asortyment będzie charakteryzowały się m.in. wyższym współczynnikiem tłumienia hałasu, lepszymi właściwościami izolacji
ciepła oraz pozytywnym wpływem na środowisko. Nowe asortyment będzie miał zastosowanie m.in. w przemyśle budowlanym w kraju i zagranicą. Wskaźniki
potwierdzające realizację ww. celów to: Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R; Liczba wdrożonych wyników prac B+R; Wzrost
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach; Liczba wprowadzonych innowacji procesowych; Liczba wprowadzonych innowacji produktowych.

WOOD--FORMAT SŁAWOMIR BIDA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

779 241,00

608 529,27

425 970,46

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-15

2018-07-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost przewagi konkurencyjnej LCM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów i usług. Celem generalnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności LCM poprzez zaoferowanie nowych innowacyjnych produktów na rynkach dotychczas
RPLU.03.07.00-06-0018/17
obsługiwanych oraz na 2 nowych rynkach zagranicznych- węgierskim i niemieckim. LCM działa na rynku magazynowych systemów wysokiego składowania i
transportu bliskiego. Dotychczasowa działalność dotyczyła usług montażu, przeglądów technicznych i serwisu systemów magazynowych różnego typuwnioskodawca ma ugruntowaną pozycję na tym rynku. Dynamiczny ilościowy i technologiczny rozwój sektora logistyki i magazynowania oraz wzrost
automatyzacji i skomplikowania systemów to wyzwanie i szansa na aktywną odpowiedź na pojawiające się zapotrzebowania rynku i zdobycie przewagi
konkurencyjnej w skali europejskiej. W związku ze zdiagnozowanymi potrzebami oferta wnioskodawcy poprzez realizację projektu zostanie rozszerzona. Zaoferuje
on nowe, innowacyjne produkty oparte o własną produkcję podzespołów do budowy systemów magazynowych oraz - w przypadku istniejących magazynów zautomatyzowane procesy przeglądów technicznych, przebudowy, relokacji i napraw serwisowych z własną produkcją części zamiennych i elementów do
modernizacji tych systemów. Dodatkowo zbudowana linia produkcyjna do obróbki metali i lakierowania umożliwi rozszerzenie kręgu odbiorców, oferując
realizację zleceń produkcji dla szeroko pojętego przemysłu. Wnioskodawca zabezpieczył zaplecze techniczne w postaci hali produkcyjnej i budynku biurowomagazynowego, a także zaplecze kapitałowe na pokrycie części kosztów projektu. Musi pozyskać dla pełnej realizacji projektu środki na inwestycję w maszyny,
urządzenia oraz wykonanie dedykowanego oprogramowania. Zatrudni także nowych pracowników do obsługi nowej linii technologicznej. Projekt poprzez
działanie w sferze produkcji przemysłowej i automatyki wpisuje się w cele RSI WL i RPO WL. Dzięki jego realizacji zostaną osiągnięte cele na poziomie produktu
określone w sekcji C.II i cele na poziomie rezultatów określone w sekcji C.III.

LCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

6 139 083,75

4 991 125,00

2 994 675,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Nowe rodzaje zabudów w ofercie BMB Sp. z o.o.

Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi: (1) zwiększenie konkurencyjności - na rynku krajowym , (2) podniesienie produktywności - wprowadzenie rozwiązań
logistycznych i produkcyjnych, usprawnienia procesu technologicznego produkcji zabudów (3) wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności
gospodarczej naszego przedsiębiorstwa poprzez efekt synergii i szeroką ofertę w zakresie specjalistycznych nowych rodzajów zabudów. Wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań -realizacja projektu zakłada wdrożenie plazmowo wspomaganego napylania powłok powierzchniowych. Do realizacji założonych celów
niezbędny jest zakup środków trwałych które obejmują:zakup maszyny dla powyższej technologii, samochodów ciężarowych oraz pozostałych środków transportu
jak również maszyn do zabezpieczenia antykorozyjnego, zestawów komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem. Realizacja projektu pozwala na
uruchomienie produkcji elementów chromowanych poprzez plazmowo wspomagane napylania powłok powierzchniowych i uzyskanie homologacji na nowe
rodzaje zabudów: izoterma na podwoziu pianale jak również zabudowa typu furgon przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu
pozwoli na osiągnięcie wskaźników na poziomach produktu i rezultatu określonych w sekcji : C.II. WSKAŹNIKI KLUCZOWE - wskaźniki produktu i C.III. WSKAŹNIKI
KLUCZOWE - wskaźniki rezultatu wniosku o dofinansowanie.

RPLU.03.07.00-06-0020/17

BMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 061 224,00

2 448 800,00

1 469 280,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-15

2020-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy REAM POLAND poprzez wdrożenie innowacyjnej metody inżynierii odwrotnej oraz
wprowadzenia na rynek nowych elastycznych usług w zakresie regeneracji elementów turbin wiatrowych oraz części
turbosprężarek dla branży motoryzacyjnej i lotniczej

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Ream Poland poprzez wdrożenie nowych usług na rynek. Aby ten cel mógł zostać osiągnięty
wyznaczono cele szczegółowe: wdrożenie prac B+R, wejście na nowe rynki zbytu, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, wdrożenie nowych usług na rynek,
wzrost eksportu, wzrost zatrudnienia. Do osiągnięcia celów wyznaczono zadania ujęte w harmonogramie projektu: zakup wartości niematerialnych i prawnych,
zakup środków trwałych, wdrożenie wyników prac B+R oraz dywersyfikacja działalności.Odzwierciedleniem założonych celów będzie osiągnięcie wskaźników
projektu: produktu i rezultatu (min.:wzrost zatrudniania:3 osoby, wzrost przychodów, wdrożenie innowacji,wdrożenie wyników prac B+R,liczba wspartych
przedsiębiorstw). Realizacja projektu jest bezpośrednio powiązana z wdrożeniem nowych usług na rynek: usługa regeneracji detali do branż lotniczej oraz
motoryzacyjnej z zastosowaniem inżynierii odwrotnej oraz regeneracja i produkcja detali do turbin wiatrowych dostępnych 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zamówienia. Wdrożenie usług dostępnych 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia będzie możliwe dzięki wdrożeniu systemu predykcji popytu. Grupą
docelową odbiorców nowych usług są: hurtownie motoryzacyjne , autoryzowane stacje obsługi pojazdów, Dealerzy samochodów,warsztaty samochodowe , firmy
tuningowe, firmy specjalizujące się w OZE, farmy wiatrowe, firmy zajmujące się produkcją lotnicze oraz producenci części. Pośród wymienionych grup
docelowych jest zgłaszane największe zapotrzebowanie na regenerację części/detali. Innowacyjnością nowych usług będzie wynikać z zastosowania inżynierii
odwrotnej. Proces technologiczny wykonania usługi regeneracji będzie przebiegał w następujących etapach: dokonanie pomiaru detali, następnie za pomocą
oprogramowania 3D odtwarzanie rzeczywistego kształtu, wydruk na drukarce 3d, gdzie drukowany jest prototyp oraz sprawdzenie. Ostatnim etapem jest
wytworzenie elementu na obrabiarce.

RPLU.03.07.00-06-0021/16

REAM-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 317 860,00

1 230 000,00

750 300,00

61,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy Piekarnia "Warowny" s.c.

Wnioskodawca dysponuje wynikami własnych prac B+R wskazującymi na to, że system cool rising nie powoduje niekorzystnych zmian w procesie rozrostu ciasta, RPLU.03.07.00-06-0021/17
dzięki czemu pieczywo nie kurczy się, jego powierzchnia nie pęka i nie traci ono walorów odżywczych. Jest ono bardziej aromatyczne i przez długi czas świeże.
Najważniejszą zaletą tej metody jest opcja odroczenia wypieku nawet o 36 godzin i jego przeprowadzenie u odbiorcy, dysponującym piecem piekarskim (np. w
sklepie). Wnioskodawca dysponuje nieruchomością w miejscowości Kłoczew, której w chwili obecnej funkcjonuje piekarnia. W niej właśnie zlokalizowane
zostanie większość zakupionych środków i odbywać się będzie produkcja pieczywa w ramach znacząco ulepszonej metody (cool rising). Ponadto w 11 salonikach
piekarniczych (opisanych w części B.6) planuje się umieszczenie pieców piekarniczych zakupionych w projekcie (wiersz 6 tabeli D.2). Przewidziano 1 zadanie zakup środków trwałych. W ramach projektu wsparciem finansowym w zakresie inwestycji objęte zostanie 1 przedsiębiorstwo. Wdroży ono wyniki prac B+R z
dziedziny spożywczej i wprowadzi 1 nową - zarówno dla firmy, jak i na rynku polskim - innowację procesową. Projekt przyczyni się ponadto do utworzenia 5
nowych miejsc pracy, a tym samym wzrostu zatrudnienia w firmie o 5. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów wyniosą w ciągu
pierwszego roku od zakończenia finansowego realizacji projektu 500 000,00 zł, zaś w ciągu trzech lat wyniosą łącznie 1 600 000,00 zł.

PIEKARNIA "WAROWNY" S.C SIWEK AGATA, WAROWNY DARIUSZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 107 406,08

2 526 346,40

1 515 807,84

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2018-11-30

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dariusz Smołecki poprzez wdrożenie wyników prac
B+R.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest komercjalizacja zleconych przez ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH DARIUSZ SMOŁECKI prac B+R - uruchomienie
produkcji przemysłowej pojemników o dużych gabarytach do zastosowań w ogrodnictwie wykonanych z nowej kompozycji materiałowej. CELEM PROJEKTU jest
wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie zleconych przez Wnioskodawcę prac B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania: 1. Zakup
środków trwałych niezbędnych do uruchomienia działalności produkcyjnej w oparciu o zlecone prace badawczo - rozwojowe. ODBIORCY NOWYCH PRODUKTÓW:
* Klienci indywidualni - 15%; * Klienci instytucjonalni - wśród których znajdują się przede wszystkim hurtownie ogrodnicze, gospodarstwa szkółkarskie i
ogrodnicze - 85%. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: - Na poziomie produktu: * Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI1); * Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2); * Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji; * Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R. * Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla
firmy (CI29); * Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28); * Inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6). - Na poziomie rezultatu: * Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8); * Liczba
wprowadzonych innowacji produktowych; * Liczba wprowadzonych innowacji procesowych; * Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów; * Liczba wdrożonych wyników prac B+R.

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH DARIUSZ SMOŁECKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 503 891,97

2 848 692,66

1 994 084,86

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2018-07-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu
wewnątrzzakładowego

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania inteligentnych systemów transportu
RPLU.03.07.00-06-0022/17
wewnątrzzakładowego, tj. w pełni zautomatyzowanych autonomicznych platform transportowych klasy AGV (and. Automated Guided Vehicles) oraz inteligentnych
przenośników transportowych, do wykorzystania w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Oba produkty mogą być włączone w sieć urządzeń i automatycznie
wymieniać z nimi informacje tworząc kompletne systemy logistyczne zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. Stosowane będą nowoczesne techniki informacyjne i
komunikacyjne oraz innowacyjny system nawigacji, używający do kierowania pojazdem danych pozyskiwanych na bieżąco ze skanera laserowego i systemu
wizyjnego (natural feature navigation). Innowacyjność ta umożliwia wyznaczanie i rekonfigurację trasy w każdej linii produkcyjnej tworząc rzeczywistą "mapę"
obiektu, która może być sprzężona z wirtualnym modelem CAD. Produkty mogą być uzupełnione o oprogramowanie nadzorujące do pomiaru OEE i diagnostyki
predykcyjnej. Nowe produkty powstaną dzięki przeprowadzonym własnym pracom badawczo-rozwojowym, w ramach których dobrano nowatorskie technologie w
dziedzinie napędów i sterowania oraz nawigacji i transmisji danych. Rozszerzenie produkcji o nowe produkty, wymaga zakupu maszyn, narzędzi i
oprogramowania oraz dobudowy nowej hali z wyposażeniem. W wyniku zrealizowania projektu wdrożone będą wyniki własnych prac B+R, wprowadzone zostaną
na rynek dwa nowe produkty: autonomiczne platformy transportowe AGV oraz inteligentne przenośniki transportowe. Zatrudnione zostaną 3 osoby na
stanowiskach specjalistycznych. Uruchomiony zostanie serwer wirtualizowany i udostępniona platforma informatyczna do obsługi serwisu . W ciągu 3 lat
trwałości projektu osiągnięty zostanie poziom sprzedaży nowych produktów łącznie ponad 3 mln. zł. Grupą docelową są przedsiębiorstwa produkcyjne we
wszystkich gałęziach przemysłu i centra logistyczne.

WIKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

7 655 777,05

5 577 385,70

2 999 518,00

53,78 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2020-06-30

Konkursowy

05 Produkcja sprzętu
transportowego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.03.07.00-06-0016/17

RPLU.03.07.00-06-0017/17

RPLU.03.07.00-06-0022/16

Wzrost konkurencyjności GRAB Sp. z o.o. Sp.k. poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest komercjalizacja zleconych przez GRAB Sp. z o. o. Sp. K. prac B+R - poprzez uruchomienie produkcji okien i drzwi aluminiowych o
podwyższonej odporności ogniowej oraz okien i drzwi drewnianych o podwyższonej odporności ogniowej z wykorzystaniem układu kompozytowego w postaci
nowej uszczelki kompozytowej. CELEM PROJEKTU jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie zleconych przez Wnioskodawcę prac B+R. Cel ten zostanie
osiągnięty poprzez realizację zadania: 1. Zakup środków trwałych niezbędnych do uruchomienia działalności produkcyjnej w oparciu o zlecone prace badawczo rozwojowe. ODBIORCY NOWYCH PRODUKTÓW: * Klienci indywidualni; * Klienci instytucjonalni. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ
NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: - Na poziomie produktu: * Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1); * Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2); *
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji; * Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R. * Liczba przedsiębiorstw
objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29); * Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów
nowych dla rynku (CI28); * Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6). - Na poziomie rezultatu: * Wzrost
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8); * Liczba wprowadzonych innowacji produktowych; * Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów; * Liczba wdrożonych wyników prac B+R.

RPLU.03.07.00-06-0023/16

GRAB SP. Z O.O. SP.K.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 491 970,00

2 839 000,00

1 987 300,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2019-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji niskotemperaturowych wymienników ciepła
wykorzystujących wężownice 3D do zastosowań w kotłach typu WR i OR

CEL: Wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R w postaci uruchomienia produkcji
opracowanych samodzielnie przez Wnioskodawcę w wyniku prowadzonych prac B+R: niskotemperaturowych wymienników ciepła (woda-spaliny)
wykorzystujących wężownice 3D (gięte przestrzennie) do zastosowań w kotłach typu WR i OR. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania: 1. Zakup
środków trwałych, w tym: Giętarka CNC 100 1 szt. Śrutownica 1 szt. Spawarka 3 szt. Ukosowarka 4 szt. Defektoskop ultradźwiękowy 1 szt. Zestaw do prób wodnych
1 zestaw Znakowarka 1 szt. Przecinarka 1 szt. PRODUKT: Innowacja produktowa w postaci niskotemperaturowych wymienników ciepła (woda-spaliny)
wykorzystujących wężownice 3D (gięte przestrzennie) do zastosowań w kotłach typu WR i OR CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ
NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R Liczba przedsiębiorstw objętych
wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw NA POZIOMIE REZULTATU: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów Liczba wdrożonych wyników prac B+R

RPLU.03.07.00-06-0023/17

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MONTAŻU URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
"ENERGOSERWIS" SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 214 000,00

1 800 000,00

1 080 000,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-18

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Innowacyjna metoda rehabilitacji osób starszych z problemami nietrzymania moczu

Głównym celem projektu jest dywersyfikacja działalności firmy Amplus Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie świadczenia nowej dla firmy i rynku usługi rehabilitacji
osób starszych w zakresie nietrzymania moczu. Usługa ta będzie świadczona w oparciu o instrukcję postępowania fizjoterapeutycznego u osób starszych z
problemami nietrzymania moczu z innowacyjnym wykorzystaniem urządzenia Magneto Stym, opracowaną przez pracowników naukowych Uniwersytetu
Rzeszowskiego jako rezultat przeprowadzonych prac naukowo-badawczych. Projekt będzie polegał na budowie i wyposażeniu ośrodka rehabilitacyjnego - Pałacu
Zdrojowego dla Seniorów, w którym będzie świadczona usługa rehabilitacji osób starszych wraz z zakwaterowaniem i całodobową opieką pielęgniarską.
Realizacja projektu pozwoli zrealizować także następujące cele: 1) wdrożenie wyników B+R do działalności gospodarczej 2) wdrożenie innowacji produktowej i
procesowej w skali rynku międzynarodowego, 2) wzrost konkurencyjności firmy Amplus Sp. z o.o. na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym 3) wejście
z ofertą na rynki zagraniczne 4) utworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla wysoko wykwalifikowanego personelu, 5) rozwój społeczeństwa informacyjnego, 6)
prowadzenie działalności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania 7) wdrożenie innowacji nietechnologicznej w skali rynku krajowego.

RPLU.03.07.00-06-0024/16

AMPLUS SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

8 884 010,21

3 967 730,00

1 983 864,98

50,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-12

2019-04-01

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Stworzenie innowacyjnej aplikacji EmergencyApp

Przedmiotem projektu jest przy wykorzystaniu TIK- stworzenie innowacyjnej w skali światowej - aplikacji EmergencyApp (3 innowacje produktowe i 1
nietechnologiczna) potwierdzone stosowną opinią o innowacyjności. Podstawowym zadaniem aplikacji instalowanej na smartfonach będzie intuicyjne
wyszukiwanie oraz wzywanie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia/zdrowia w dowolnym miejscu na świecie, do najbliższego punktu pomocy. Oprócz tego
aplikacja będzie posiadała szereg dodatkowych innowacyjnych rozwiązań zwiększających poziom poczucia bezpieczeństwa wśród jej użytkowników - patrz Biznes
Plan, W związku z tym, iż projekt dot. innowacji oraz dodatkowo jest z dziedziny medycyny - koniecznym jest podjęcie współpracy z Gdańskim Uniwersytetem
Medycznym, który odpowiedzialny będzie za opracowanie Bazy Chorób zamieszczanej w aplikacji w języku angielskim oraz łacińskim, tak aby osoba
niepotrafiąca posługiwać się językiem kraju, w którym przebywa mogła bez problemu porozumieć się z lekarzem językiem dla niego zrozumiałym -wskazując
przypadłość na jaką cierpi. Aplikacja będzie skierowana do 2 grup odbiorców: Użytkowników smartfonów - bezpłatne korzystanie oraz do reklamodawców - np.
firmy farmaceutyczne, prywatne praktyki lekarskie, firmy ubezpieczeniowe - opłata za możliwość umieszczania reklamy bez ryzyka trafienia reklamy do osoby
niezainteresowanej - patrz opinia o innowacyjności. Podsumowując założeniami projektu są: - otrzymanie 70% dofinansowania na stworzenie innowacyjnego
produktu(3 innowacje produktowe+1marketingowa)- aplikacji EmergencyApp oraz włączenie tego nowego produktu do oferty firmy i jej sprzedaż - ekspansja
produktu na rynki USA oraz UK - rozwój firmy - zatrudnienie przynajmniej dwóch pracowników - wysoko wykwalifikowanych - wzrost konkurencyjności i
rozpoznawalności firmy poprzez ekspansję na rynki zagraniczne oraz działalności na wschodzie Polski -

RPLU.03.07.00-06-0025/16

RADUS - RADOSŁAW CHĘCLEWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 295 672,00

1 864 000,00

1 304 800,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności w obszarze
budownictwa drogowego.

Celem projektu jest wdrożenie w WOD-BUD Sp. zo.o. planowanych do zakupu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wyników prac B+R o nazwie pt.:"Sposób RPLU.03.07.00-06-0025/17
wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury".Zakupione wyniki prac B+R pozwolą na wdrożenie nastę. rezultatów:-udoskonalona usł.
układania asfaltobetonowych nawierzchni przy zasto. MMA z techno. asfaltu spienionego (wyższa jakość oraz trwa. nawierzchni, szybszy czas wykonania),-nowy
prod. w postaci betonów asfaltowych w technologii asfaltu spienionego o polepszonych właściwościach.Inwestycja zostanie przeprowadzona w ramach jednego
zadania o nazwie "Zakup maszyn,urządzeń oraz wyników prac B+R" i obejmo. będzie następujące wyd.:1.Rozkładarka do mas bitumicznych 1szt.2.Walec stalowy
mały z rozsypywaczem grysu 2kpl.3.Walec stalowy duży z rozsypywaczem grysu 1kpl.4.Skrapiarka emulsji 1szt.5.Samochód ciężarowy (podwozie dla
skrapiarki)1szt.6.Mini ładowarka z frezarką 1kpl.7.Automatyczny ekstraktor ultradźwiękowy wraz z zestawem akcesoriów1kpl. 8.Urządzenie do spieniania bitumu
1kpl.9.Wyniki prac B+R 1szt. Zarówno udoskonalona usługa jak i nowy produkt skierowane będą do:-jst,-przedsię. z branży budo. drogowego,-klientów
indywidualnych.Wskaźniki projektu:-L.wprowadzonych innowacji produktowych-1szt.-Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)-3 etatyPrzychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów- 1100,00 tys. zł-L.wdrożonych wyników prac B+R-1szt.-L. przedsię. otrzymujących
wsparcie-1szt.-L.przedsię. otrzymujących dotacje (CI2-1szt.-L. przedsię. wspartych w zakresie inwestycji-1szt.-L.przedsię. wspartych w zakresie wdrożenia wyników
prac B+R-1szt.-L.przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)-1szt.-Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsię.(dotacje)(CI6)-1514583,93zł- L.wprowadzonych innowacji procesowych 1 szt.-L. przedsię.objętych wsparciem w celu wprowadzenia
produktów nowych dla rynku 1szt.

WOD-BUD SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 293 810,53

2 558 615,00

1 535 169,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-09-30

Konkursowy

08 Budownictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy INSTALBUD poprzez wdrożenie wyników prac B+R

CEL: Wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie - opracowanej w wyniku prowadzonych prac B+R przez Wnioskodawcę we Współpracy z Polskim
Towarzystwem Spawalniczym Oddział w Lublinie: innowacji produktowej - w postaci usługi wytwarzania konstrukcji metalowych i ich części oraz innowacji
procesowej w postaci zautomatyzowanej załadunkowo-rozładukowej linii produkcyjnej nisko kosztowego i wydajnego wytwarzania konstrukcji metalowych wraz
z monitoringiem i kontrolą procesów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania: 1. Zakup mat. i robót budowlanych, środków trwałych: Budowa
budynku produkcyjnego Przecinarka Przecinarka Suwnica Wózek widłowy Wózek jezdny specjalizowany Półautomat spawalniczy MIG/MAG z przewodem
zespolonym i monitoringiem spawania Półautoat spawalniczy MIG/MAG Ukosowarka Ciągnik siodłowy Naczepa System kodowania kreskowego Sprężarka
śrubowa ze zbiornikiem i wyposażeniem Komputer Monitor Urządzenie wielofunkcyjne PRODUKT: Usługa wytwarzania konstrukcji metalowych i ich części
Zautomatyzowana załadunkowo-rozładunkowa linia produkcyjna nisko kosztowego i wydajnego wytwarzania konstrukcji metalowych wraz z monitoringiem i
kontrolą procesów CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY PRZEZ REALIZACJĘ WSKAŹNIKÓW: PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników
prac B+R Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu
wprowadzenia produktów nowych dla firmy Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw REZULTATU: Wzrost zatrudnienia we
wspieranych przedsiębiorstwach Liczba wprowadzonych innowacji produktowych Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów Liczba
wdrożonych wyników prac B+R

"INSTALBUD" E.GAŁEK I PARTNERZY SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 877 126,96

3 148 311,18

1 888 986,67

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-03-31

Konkursowy

08 Budownictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów
kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii.

W ramach projektu UE planujemy realizację inwestycji polegającej na zakupie maszyn produkcyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania w celu
RPLU.03.07.00-06-0028/17
udoskonalenia produkcji wyrobów - odkuwek zaczepów kulowych chowanych. Wdrożenie projektu będzie opierać się na posiadanych przez nas wynikach prac
B+R (będzie to praktyczne zastosowanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej) - planowane wdrożenie wyników prac B+R jest głównym celem projektu.
Wdrożenie dotyczy wyników prac B+R w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa
Lubelskiego do 2020, wdrożenie dotyczy kodów PKD działalności: 25.50.Z. Ulepszone produkty w większości będą wysyłane na eksport. W wyniku realizacji
projektu wdrożymy również innowację procesową na skalę międzynarodową oraz innowację nietechnologiczną w skali kraju. Zwiększymy zatrudnienie oraz
wprowadzimy ekoinnowacje. Efekty projektu będą następujące: 1. Zwiększenie efektywności pracy dla w/w wyrobów, 2. Obniżenie jednostkowych kosztów
wytwarzania - w tym kosztów materiałowych, jednostkowych kosztów pracy, jednostkowych kosztów energii elektrycznej 3. Uproszczenie operacji kucia dla
wybranej grupy produktów 4. Poprawa własności mechanicznych odkuwek zaczepów kulowych 5. Zmniejszenie brakowości wewnętrznej 6. Poszerzenie wolumenu
sprzedaży odkuwek zaczepów kulowych. Cele realizowanego projektu są następujące: 1.Wzrost/poprawa konkurencyjności na rynku międzynarodowym
2.Zasadnicza zmiana procesu produkcji 3. Wdrożenie wyników prac badawczych (komercjalizacja) 4. Wdrożenie innowacji 5. Zatrzymanie
wysokowyspecjalizowanej kadry na Lubelszczyźnie, wzrost zatrudnienia 6. Budowa społeczeństwa informacyjnego 7. Poprawa środowiska, poprzez wprowadzenie
ekoinnowacji. Cele projektu idealnie wpisują się w cele 3 Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 "Konkurencyjność przedsiębiorstw" oraz w cele Działania
3.7 "Wzrost konkurencyjności MŚP".

KUŹNIA MATRYCOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

5 011 781,57

4 020 619,16

2 412 371,49

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-11-02

2019-03-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Utworzenie Centrum Protetyki i Implantologii w Krasnymstawie celem wdrożenia wyników prac badawczo rozwojowych,
dywersyfikacji produkcji oraz zasadniczej zmiany organizacji pracy i procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa
IMPLANTIK

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych w zakresie określenia właściwości użytkowych materiałów pod kątem możliwości
ich wykorzystania do produkcji wyrobów protetyki dentystycznej. Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie prac infrastrukturalnych polegających na
budowie budynku celem stworzenia Centrum Protetyki i Implantologii oraz kompleksowe wyposażenie go w niezbędne środki trwałe i wartości niematerialne i
prawne. Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacji w procesie projektowania i produkcji oraz znaczne rozszerzenie oferty asortymentowej
Wnioskodawcy o nowe i ulepszone innowacyjne wyroby protetyczne charakteryzujące się wysoką trwałością eksploatacyjną, najwyższą dokładnością wykonania
oraz wysoką estetyką. Nowa oferta Wnioskodawcy będzie kierowana zarówno do podmiotów indywidualnych jak i do branżowych podmiotów instytucjonalnych.
Realizacja projektu doprowadzi do wzmocnienia konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku regionalnym i krajowym oraz pozwoli na sprzedaż produktów za
granicą. Projekt zakłada także nawiązanie współpracy z jednostką naukową na etapie jego realizacji celem wyeliminowania ew. błędów wdrożeniowych i
zapewnienia profesjonalnej oceny jakościowej pierwszych wytwarzanych egzemplarzy produktów protetycznych.

MICHAŁ MACIEJ KORT "IMPLANTIK" STOMATOLOGIA, IMPLANTOLOGIA, PROTETYKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 738 324,88

3 107 000,10

1 999 975,93

64,37 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2019-03-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 03 Wzmacnianie konkurencyjności
głównie dla MŚP
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie nowej usługi układania nawierzchni bitumicznych z innowacyjnej mieszanki asfaltobetonowej modyfikowanej
komponentem gumowym.

Celem projektu jest wdrożenie planowanych do zakupu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, wyników prac B+R dotyczących procesu produkcji i układania RPLU.03.07.00-06-0030/17
innowacyjnej mieszanki asfaltowej modyfikowanej komponentem gumowym. Zakupione wyniki prac B+R umożliwią Wnioskodawcy wdrożyć nową usługę
układania nawierzchni bitumicznych z innowacyjnej mieszanki asfaltobetonowej modyfikowanej komponentem gumowym. Projekt zostanie zrealizowany w
ramach zadania "Zakup specjalistycznych maszyn i wyników prac B+R": 1.Gąsienicowa układarka mas bitumicznych-1 szt 2.Kołowa układarka mas bitumicznych1szt 3.Skrapiarka emulsji asfaltowej (zabudowa)-1szt 4.Naczepa typu wywrotka-6 szt 5.Zamiatarka do ładowarki kołowej z adapterem na ramię-1szt 6.Mini
Ładowarka kołowa z osprzętem do remontów nawierzchni dróg 1 komplet 7.Walec tandemowy stal-stal-1szt 8.Walec tandemowy stal-guma-1szt 9.Frezarka do
nawierzchni drogowych-1szt 10.Ciągnik siodłowy (podwozie nośne dla skrapiarki)-1szt 11.Ciągnik siodłowy (do zestawów ciężarowych naczep)-6szt 12.Wywrotka
na podwoziu samochodu ciężarowego - 2szt 13.Ładowarka kołowa z osprzętem-1 komplet. 14.Wyniki prac B+R-1szt. Nowa usługa oferowana będzie przede
wszystkim dla takich klientów jak: a)JST, b)firmy z branży budownictwa drogowego, c)osoby prywatne. Wskaźniki projektu:*L. wprowadzonych innowacji
produktowych-1 szt.-Wzrost zatrudnienia we wspieranych przed. (CI8)-4 etaty-Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów-1498,44
tys. zł-L. wdrożonych wyników prac B+R-1 szt.-L. przed. otrzymujących wsparcie-1 szt. *L. przed. otrzymujących dotacje (CI2) - 1 szt. *L. przedsiębiorstw wspartych w
zakresie inwestycji-1 szt. *L. przed. wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R-1 szt.-L. przed. objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów
nowych dla firmy (CI29)-1 szt. -Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przed. (dotacje) (CI6)- 3352935,06 zł.

ARKADIUSZ MIKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DOMAX"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

7 812 714,00

6 260 678,40

2 998 864,94

47,90 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2019-01-30

Konkursowy

08 Budownictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie automatycznej linii optymalizującej wykorzystanie surowca oraz wyników prac B+R własnej metody
modyfikacji termicznej drewna, w celu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty o
innowacyjne wyroby z zakresu usług tartacznych i stolarstwa budowlanego.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie prac B+R oraz nowych produktów. Osiągnięcie celu głównego nastąpi poprzez
wyznaczone cele szczegółowe: 1.Wdrożenie prac B+R dotyczących obróbki termicznej drewna, pozwalających na osiągnięcie podobnych parametrów jak w
przypadku drewna egotycznego. 2.Wdrożenie nowych produktów na rynek: -drewno obrabiane termicznie o właściwościach drewna egzotycznego -usługa obróbki
drewna, począwszy od drewna okrągłego przywożonego z lasu (dłużyca) służącego do wytwarzania gotowych elementów wykorzystywanych w stolarstwie
budowlanym np.: okna, drzwi, drewno tarasowe, elewacyjne, balustrady, schody, elementy ogrodzeniowe, parapety. -wyroby budownictwa artystycznego np.
artystyczne ogrodzenia, balustrady, altany ogrodowe, dekoracje ogrodowe -produkcja pelletu i zrębki oczyszczonej. Powyższe usługi i produkty odznaczają się
innowacyjnością w skali świata. 3.Wdrożenie ulepszonych produktów na rynek: usługi tartaczne, w pełni zautomatyzowane oraz ekologiczne (optymalne
wykorzystanie surowca). 4.Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań np. urządzenie własnej konstrukcji, do termicznej modyfikacji drewna, system ERP oparty na
TIK 5.Rozwój eksportu (nowe rynki to Słowacja, Czechy, Ukraina) 6.Wzrost zatrudnienia (1os. wysokowykwalifikowana, 2.os.-operator maszyn). 7.Wdrożenie
ekoinnowacji: optymalne wykorzystanie energii i surowca.Aby osiągać wyznaczone cele należy zrealizować zadania ujęte w harmonogramie projektu: w pełni
automatyczna linia przetarcia oraz specjalistyczne urządzenia, które umożliwią produkcję: strugarka, optymalizerka, szlifierka, prasa do klejenia wzdłużnego i
poprzedniego, linia do produkcji peletu oraz centrum obróbcze CNC. Powyższy projekt pozwoli firmie stać się unikalnym przedsiębiorstwem łączącym usługi
tartaczne z usługami stolarstwa budowlanego.Całe przedsiębiorstwo będzie zarządzane przez innowacyjny system ERP.

MAREK WOLIŃSKI "DREWMARK"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 321 000,00

2 700 000,00

1 647 000,00

61,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-09-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy PUMAR-1 poprzez wdrożenie wyników prac B+R

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie nowej technologii do produkcji okien z innowacyjnych profili - materiału budowlanego o
RPLU.03.07.00-06-0032/17
podwyższonych parametrach w szczególności: konstrukcyjnych, izolacyjnych, o podwyższonej odporności na procesy starzenia. Technologia chroniona
zgłoszeniem patentowym. Nowy produkt to formy stolarki otworowej wykonanej w nowej technologii to niestandardowe rozwiązania - NIETYPOWE KSZTAŁTY
STOLARKI OTWOROWEJ wymagające połączeń pod różnym kątem, kształtach zaokrąglonych oraz stolarki wielkogabarytowej oraz USŁUGA UZUPEŁNIAJĄCA
PRODUKT: Innowacyjna technologia transportu (w tym załadunku i rozładunku) wielkogabarytowych i nietypowych elementów stolarki otworowej ze szczególnym
uwzględnieniem elementów w postaci tafli szklanych za pomocą specjalistycznego samochodu ciężarowego. Odbiorca produktów są dystrybutorzy, inwestorzy,
firmy budowlane oraz klienci indywidualni. Produkt przeznaczony na rynki: krajowy i międzynarodowe. W ramach projektu zostanie zakupiony: -Specjalistyczny
samochód ciężarowy /rozwiązanie prototypowe/ - 1 szt. - chwytak - 1 szt. - zgrzewarka jednogłowicowa z przekładnicami - 1 szt. - wkrętarki specjalistyczne - 5 szt. Frezarka - 1 szt. - nawigacja samochodowa - 1 szt. - program do projektowania stolarki otworowej typu CAD /licencja wieczysta/ - 1 szt. - zestaw komputerowy
(jednostka komputera, monitor, mysz) System informatyczny: oprogramowanie systemowe typu MS Windows /licencja wieczysta - 5 szt. - oprogramowanie edytor
tekstu i arkusz kalkulacyjny do tworzenia dokumentacji podstawowej typu MS Office /licencja wieczysta/ - 5 szt. - oprogramowanie do zamówień - CRM z
specyficznym konfiguratorem nowego produktu do systemu zamówień /licencja wieczysta/ - 1 szt. - oprogramowanie do zdalnego zarządzania procesem
produkcyjnym /licencja wieczysta/ - 1 szt. - urządzenie wielofunkcyjne A3 (kopiarka, drukarka, skaner) do wprowadzania projektów i testów konfiguratora - 1 szt.

PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

894 579,00

727 300,00

436 380,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-10-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój PRO-PROJECT poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego fantomu Pro-CT mk II do kontroli jakości aparatów
tomograficznych.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie posiadanych przez Pro-Project własnych wyników prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą wprowadzić na rynek
innowacyjny produkt-fantom do kontroli jakości obrazowania tomografów komputerowych. Wyniki prac B+R dotyczą przede wszystkim opracowania technologii
produkcji substancji zbliżonych do tkanek ludzkich i zaprojektowania konstrukcji fantomu Pro-CT mk II wraz z dedykowanym oprogramowaniem dla jedn. służby
zdrowia posiadających tomografy komputerowe. Innowacyjność produktu wynika z wszechstronnej konstrukcji fantomu i polega na różnorodności dostępnych
modułów i opcji, dzięki czemu fantom zapewnia niezrównane możliwości pomiarowe, niedostępne w żadnym innym produkcie na rynku. Można go skonfigurować
w wersji podstawowej - ekonomicznej, umożliwiającej wykonanie podstawowych pomiarów, jak i w wersji premium przeznaczonej do profesjonalnych, bardzo
szczegółowych badań. Fantom jest tak skonstruowany, że nie wymaga napełniania wodą. Zawiera w sobie materiały równoważne tkankom - w wyniku
prowadzonych przez Pro-Project prac B+R udało się opracować technologię produkcji substancji ekwiwalentnych tkance. Odbywa się to z wykorzystaniem żywic i
odpowiednich substancji dodatkowych. Dzięki temu Firma jest w stanie wyprodukować substancje mające te same gęstości fizyczne i elektronowe co tkanki w
ludzkim ciele-wprowadzając dzięki temu na rynek bardzo pożądany produkt do kontroli jakości obrazowania, jak i kalibrowania maszyn do celów radioterapii. W
ramach projektu Firma zamierza wybudować stację transformatorową oraz uruchomić linię do produkcji fantomów Pro-CT mk II. W celu uruchomienia linii
produkcyjnej zaplanowano zakupić wyspecjalizowany sprzęt - 3 plotery frezujące CNC, znakowarkę laserową, linię produkcyjną do materiałów ekwiwalentnych
tkance, precyzyjny mikroskop i narzędzia pomiarowe, walcarkę precyzyjną i oprogramowanie do analizy obrazów uzyskanych z fantomów. Dzięki tym wydatkom
inwestycyjnym możliwe będzie wdrożenie prac B+R.

RPLU.03.07.00-06-0033/16

PRO-PROJECT HENRYK KARTASZYŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 215 689,28

899 338,87

629 537,20

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2018-12-14

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności Simena ZPCH poprzez wdrożenie wyników prac B+R kadłuba mechanizmu napędowego
wycieraczek z innowacyjnej zazbrojonej wypraski z tworzywa sztucznego

Głównym celem projektu jest wdrożenie przez Spółdzielnię Simena wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących kadłuba mechanizmu napędowego
wycieraczek z innowacyjnej wypraski z tworzywa sztucznego z zapraskami metalowymi, stanowiącym podstawę innowacyjności w nowym produkcie, tj.
mechanizmie napędowym wycieraczek z kadłubem z innowacyjnej wypraski z tworzywa sztucznego z zapraskami metalowymi. Cel zostanie zrealizowany do
31.12.2018 roku. Cel główny projektu realizowany będzie poprzez cele szczegółowe tj.: poprawę konkurencyjność Wnioskodawcy na rynku krajowym jak i
międzynarodowym, dostosowanie oferty sprzedażowej Wnioskodawcy do wymagań aktualnych i przyszłych klientów. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie
infrastruktury, która stanowić będzie o nowym potencjale rozwojowym przedsiębiorstwa, podnosząc jego przewagę konkurencyjną w skali rynku krajowego i
pozwoli na wprowadzenie nowego produktu, który dotychczas nie był produkowany. Cele będą realizowane poprzez zakup niezbędnych środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych, które pozwolą na wprowadzenie wyników prac b+r będących w posiadaniu przez Wnioskodawcę do jego działalności
gospodarczej. Rezultatami projektu będzie: wprowadzenie 1 innowacji produktowe w postaci mechanizmu napędowego wycieraczek z kadłubem z innowacyjnej
wypraski z tworzywa sztucznego z zapraskami metalowymi na rynek krajowy, wprowadzenie 1 innowacji nietechnologicznej w postaci nowego rodzaju kontaktów
z otoczeniem biznesowym i naukowo-badawczym, wdrożenie 1 wyników prac B+R, uzyskanie przychodów ze sprzedaży nowego produktu w pierwszym roku po
realizacji projektu na poziomie 478100PLN.

RPLU.03.07.00-06-0033/17

"SIMENA" SPÓŁDZIELNIA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W RADZYNIU PODLASKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 619 601,89

1 316 749,49

790 049,69

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-15

2019-03-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy MS FINANCE w gospodarce wolnorynkowej XXI wieku przez udostępnienie usług
kurierskich wykorzysujących przepływ komunikacji teleinformatycznej

Opisywany projektu za główny cel stawia sobie wdrożenie systemu informatycznego dzięki któremu użytkownicy będą mogli skorzystać z innowacyjnego sposobu RPLU.03.07.00-06-0035/16
realizacji usługi kurierskiej. W ramach prezentowanego projektu powstanie nowa innowacyjna usługa, której działanie skupia się w branży usług elektronicznych.
Z punktu widzenie biznesowego usługa świadczona będzie dla firm i osób prywatnych w zakresie usług kurierskich. Głównym elementem innowacyjności na rynku
kurierskim, który powoduje wzrost konkurencyjności a co za tym idzie zadowolenia konsumenta - jest dostępność do mnogości usług a także przystępność w ich
zamawianiu. Odpowiedzią na to wyzwanie jest stworzenie systemu do zamawiania usług kurierskich, który łączyłby ze sobą możliwość wyboru nowoczesnych
rozwiązań w zakresie korzystania z usług kurierskich, a także pozawalał na bezproblemowe ich zamówienie w najlepszej dostępnej cenie. System taki planowany
jest do wdrożenia w ramach projektu, a jego główne funkcjonalności to: - dopasowanie firmy kurierskiej do aktualnych potrzeb klienta - łączenie oferty wielu
kurierów (jeden klient - wielu kurierów) - samoobsługowy panel użytkownika do nadawania przesyłek oraz ich monitorowania - automatyczne wypełnianie listów
przewozowych - automatyczny dobór ceny do oczekiwań klienta - automatyczne powiadomienie i zlecenie usługi kurierskiej System taki, pozwoli na stworzenie
swoistej platformy na której Klient, korzystając z mnogości usług a także z dopasowania najlepszej ceny, otrzyma warunki nieosiągalne do tej pory. Klient po
wpisaniu odpowiedniego adresu strony internetowej, otrzymuje możliwość skorzystania ze wszystkich firm kurierskich dostępnych na rynku, bez konieczności
podpisywania umowy. Biorąc pod uwagę, iż każda firma wypracowała swój unikalny know-how, specyfikę i wybrane usługi dodatkowe, konsument w jednej chwili
otrzymuje pełen zestaw możliwości dostępnych w segmencie rynkowym usług kurierskich.

MS FINANCE SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 094 700,00

890 000,00

623 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-05-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój oferty przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie Inteligentnego systemu zarządzania przestrzenią miejską UMS

Założeniem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnej technologii Urban Management System, tj. innowacyjnej usługi zarządzania miejską
przestrzenią parkingową. Usługa skierowana zostanie do administracji samorządowych (miast ze strefami parkowania). Spółka zamierza opracować i wdrożyć na
rynek rozwiązanie gotowe do zastosowania w przestrzeni miejskiej (system obejmujący zarówno elementy hardwarowe, jaki softwarowe). W tym celu
zaplanowano zakup : 1) środków trwałych - dwóch prototypów urządzeń: a) czujnika parkingowego UMS SPS; b) data receiver UMS DR 2) wartości niematerialnych
i prawnych, w tym: a) nieopatentowanej wiedzy technicznej - kompletnej dokumentacji procesu wytwarzania elementów hardwarowych systemu UMS, b)
oprogramowania - dedykowana aplikacja mobilna UMS QuickPark, dedykowana aplikacja webowa UMS UrbanManager, moduł bazy danych, moduł logiki
biznesowej. Nadrzędnym celem opisywanego projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Inteligentne Miasto Sp. z o.o. na rynku technologii ICT dla miast.
Przeprowadzenie inwestycji umożliwi spółce stworzenie unikalnej oferty handlowej oraz wygenerowanie przychodów ze sprzedaży. Realizacja projektu odbędzie
się w terminie od 01.07.2017 do 31.12.2018 r., w ramach dwóch etapów: 1) Zakup prototypów oraz wiedzy technicznej - zadanie obejmuje zakup przetestowanych
prototypów oraz dokumentacji procesu wytwarzania elementów hardwarowych systemu: czujnika parkingowego UMS SPS oraz odbiornika danych UMS DR. Dzięki
temu możliwe będzie zlecenie produkcji ww. komponentów w ramach realizacji zamówienia kontrahenta. 2) Zakup oprogramowania - zadanie obejmuje zakup i
wdrożenie oprogramowania: aplikacji mobilnej i webowej oraz modułów informatycznych.

INTELIGENTNE MIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 048 575,00

852 500,00

571 175,00

67,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.03.07.00-06-0026/17

RPLU.03.07.00-06-0030/16

RPLU.03.07.00-06-0031/16

RPLU.03.07.00-06-0036/16

Wzrost konkurencyjności Ice Cream Sp. z o. o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest komercjalizacja przez ICE CREAM Sp. z o. o. wyników prac B+R - uruchomienie produkcji uruchomienie produkcji funkcjonalnych
lodów energetyzujących z guaraną. CELEM PROJEKTU jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie przez Wnioskodawcę prac B+R. Cel ten zostanie
osiągnięty poprzez realizację zadania: 1. Zakup aktywów na potrzeby wdrożenia wyników prac B+R. ODBIORCY NOWYCH PRODUKTÓW: * Klienci indywidualni. *
Klienci instytucjonalni. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: - Na poziomie produktu: * Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI1); * Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2); * Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji; * Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R. * Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla
firmy (CI29); * Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28); * Inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6). - Na poziomie rezultatu: * Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8); * Liczba
wprowadzonych innowacji produktowych; * Liczba wprowadzonych innowacji procesowych; * Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów; * Liczba wdrożonych wyników prac B+R. * Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych.

URUCHOMIENIE PRODUKCJI UCHWYTÓW DO ŚCIAN WIDEO NA PODSTAWIE WŁASNYCH PRAC B+R EDBAK SP. Z O.O.

RPLU.03.07.00-06-0036/17

ICE - CREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 572 348,57

3 696 696,21

2 218 017,72

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-02

2018-12-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest uruchomienie produkcji seryjnej innowacyjnego uchwytu dedykowanego dla monitorów o zróżnicowanych gabarytach oraz
RPLU.03.07.00-06-0037/17
kształtach wykorzystywanych w ścianach wideo. Kluczowe cechy wyróżniające nowy produkt wśród produktów subsydiarnych występujących na świecie to: Serwisowy dostęp do monitora poprzez automatyczne odsunięcie od ściany, co jest nowatorskim rozwiązaniem ułatwiającym prace montażowe, serwisowe oraz
przeglądy techniczne. -Regulacja ustawienia położenia monitora w różnych płaszczyznach, co umożliwia osiem punktów regulacyjnych. Tylko takie zastosowanie
w pełni pozwala na idealne dopasowanie monitora na ścianie wideo. -Niestandardowa budowa oraz przemyślane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają
zabezpieczenie monitora przed niekontrolowanym otwarciem. -Blokada antykradzieżowa - uchwyt posiada blokadę antykradzieżową, co wyróżnia go na tle innych
standardowo użytkowanych uchwytów. -Pochylenie monitora, co znacząco ułatwia pracę podczas serwisowania ściany wideo. -Prowadnice zapewniające łatwe
oraz szybkie wyjmowanie monitora podczas czynności montażowych i serwisowych. -Pełna powtarzalność pozycjonowania poprzez zastosowane układy
regulacyjne zapewniające powtarzalność ustalenia monitora. -Układ Położenie środka - bardzo prosty w obsłudze i bezinwazyjny układ ustalający położenie
środka ściany wideo bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń lub czynności wspomagających. -Siła zacisku - system umożliwiający regulację siły
wyjmowania monitora ze ściany wideo. -Zabezpieczenie przed niekontrolowanym otwarciem. KLUCZOWE CELE PROJEKTU to implementacja wyników prac B+R
poprzez ich komercjalizację i generowanie przychodów ze sprzedaży nowych dla rynku produktów. W efekcie realizacji projektu zostaną także utworzone nowe
miejsca pracy, w tym dla pracowników wysoko wykwalifikowanych. Otrzymane wsparcie UE przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej Spółki na arenie
międzynarodowej oraz do rozwoju potencjału MŚP w województwie lubelskim.

"EDBAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

6 285 300,00

5 000 000,00

3 000 000,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2019-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Firma TELEYKO Tadeusz Telejko poprzez udoskonalenie procesu
produkcji tarcicy

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie procesu produkcyjno-sprzedażowego (innowacja wiodąca)w wyniku którego powstanie ulepszony produkt
RPLU.03.07.00-06-0039/16
tarcicy (innowacja produktowa uzupełniająca). W ramach projektu zaplanowano następujące działania: 1. Budowa magazynu do przechowywania tarcicy 2.
Zakup wózka widłowego 3. Zakup pozostałych maszyn do produkcji ulepszonej tarcicy (elementy produkcyjne) 4. Zakup i wdrożenie systemu do wizyjnego pomiaru
tarcicy (automatyczny system pomiaru- element produkcyjny) 5. Zakup licencji do bazy woodbase.eu (element sprzedażowy) 6. Wdrożenie i zintegrowanie
systemu pomiarowo-magazynowego WOODBASE do portalu sprzedaży internetowej tarcicy dla branży związanej z drewnem (element sprzedażowy). CEL GŁÓWNY
PROJEKTU Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Firmy TELEYKO TADEUSZ TELEJKO poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu produkcyjnosprzedażowego ulepszonego produktu tarcicy. W ramach projektu przyjęto następujące cele szczegółowe: a. podniesienie konkurencyjności i wydajności pracy
przedsiębiorstwa Firmy TELEYKO TADEUSZ TELEJKO poprzez uzyskanie produktu ulepszonej tarcicy w wyniku zmian procesu jej wytwarzania (innowacja
procesowa) b. zapewnienie skutecznego popytu poprzez zastosowanie nowych metod sprzedaży (innowacja marketingowa) i wejścia na nowe rynki c.
Zatrudnienie dwóch pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach w celu zapewnienia właściwej obsługi popytu i płynności zamówień na ulepszony produkt
tarcicy.

FIRMA TELEYKO TADEUSZ TELEJKO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 772 213,41

1 407 587,03

985 310,92

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-01

2018-03-30

Konkursowy

01 Rolnictwo i leśnictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników posiadanych badań B+R i na ich
RPLU.03.07.00-06-0039/17
bazie wprowadzenie do produkcji innowacji w postaci technologii wyrobu mięsnego dania gotowego, w których składnik tłuszczowy jako surowiec do produkcji
zostaje częściowo lub całkowicie zastąpiony dodatkiem inuliny. Zadaniem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań opisanych w projekcie poprzez modernizację
linii do produkcji dań gotowych w słoikach i puszkach, na co pozwolą zakupione nowe środki trwałe oraz wartość niematerialna i prawna: 1)Piec konwekcyjny-3
szt.; 2)Wilk do mielenia mięsa -szt; 3) Mieszałka do mięsa -1szt; 4)Zamykarka do puszek - 1 szt.; 5) Zamykarka do słoi-1 szt.; 6)Krajalnica do mięsa-szt; 7)Autoklaw
czterokoszowy -szt.; 8) Plastrownica do warzyw i mięs-1 szt.; 9)Naważarka wielogłowicowa do boczku, kiełbasy i mięsa- 1 szt; 10) Loggery - rejestratory czasu i
temperatury do autoklawu-1 szt;11) Wykrywarka zanieczyszczeń i pomiaru produktów X-ray-szt; 12)Linia dozowania do słoi i puszek -szt; 13)System AssecoSoftlab
ERP-moduł do wdrożenia funkcjonalności związanej z rozliczeniem produkcji usługowej w systemie-1szt. Projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności
poprzez wprowadzenie na rynek krajowy i międzynarodowy innowacyjnych produktów: "Klopsy w jarzynach Stoczek z inuliną 500g" oraz " Fasolka po bretońsku z
kiełbasą, boczkiem i wędzonką, z inuliną 500g" i innych. Podczas realizacji projektu zostaną wykorzystane nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne
tj. system służący do planowania zasobów przedsiębiorstwa, gromadzenia danych, porządkowania i integrowania wszystkich obszarów funkcjonowania firmy
oraz wspomagania zarządzania zasobami. Grupa docelowa: przedsiębiorstwo Stoczek oraz jego pracownicy. Zostaną osiągnięte wskaźniki opisane w punkcie
C.II.wniosku.w tym min: rezultatu: wdrożenie innowacji produktowej 1 oraz nie technologicznej-1, wzrost zatrudnienia- 3,25.

STOCZEK NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

5 202 734,95

4 229 865,81

2 537 919,47

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-10

2020-02-29

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Utworzenie ośrodka rehabilitacji osób z zespołami bólowymi barku w oparciu o metodę Dosage Therapy Concept

FIZJOMED Anna Świtała postanowiła utworzyć ośrodek rehabilitacji /wybudować nieruchomość i wyposażyć ją w innowacyjny i nowatorski sprzęt/
RPLU.03.07.00-06-0041/16
ukierunkowany na rehabilitację pacjentów z zespołami bólowymi barku. Głównym celem projektu jest utworzenie ośrodka rehabilitacji osób z zespołami
bólowymi barku w oparciu o metodę / system Dosage Therapy Concept. Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku regionalnym i
krajowym. 2. Zwiększenie ilości dotychczas świadczonych usług. 3. Wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnego w skali krajowej systemu Dosage Therapy
Concept Wskaźniki produktu: 1. Otrzymanie wsparcia w formie dotacji w zakresie inwestycji, 2. Otrzymanie wsparcia w zakresie wdrożenia wyników prac B+R, 3.
Otrzymanie wsparcia w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy, jak również rynku krajowego, 4. Poniesienie nakładów własnych na inwestycje, 5.
Dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych, Wskaźniki rezultatu: 1. Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie, 2. Wprowadzenie innowacyjnej usługi, 3.
Uzyskanie przychodów ze sprzedaży nowych usług - systemu Dosage Therapy Concept , 4. Wdrożenie wyników prac B+R, Budowa ośrodka oraz jego wyposażenie w
innowacyjny sprzęt umożliwi wejście przedsiębiorstwa w nowy etap rozwoju. W ramach realizacji projektu wdrożona zostanie innowacyjna metoda Dosage
Therapy Concept, umożliwiająca skuteczną rehabilitację osób z zespołami bólowymi barku. Innowacyjny na skalę krajową system jest wynikiem prac badawczo rozwojowych prowadzonych w przedsiębiorstwie. Jego innowacyjność została potwierdzona opinią Uniwersytetu Rzeszowskiego. Realizacja projektu umożliwi
wnioskodawcy wejście z nową usługą na rynek regionalny i krajowy. Dzięki wdrożeniu skutecznej metody leczenia Dosage Therapy Concept firma pozyska klientów
finansujących rehabilitację z własnych środków.

FIZJOMED ANNA ŚWITAŁA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 786 629,69

1 683 809,87

1 178 666,88

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-02

2019-01-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

ANTYBIOTYKOWA ZAWIESINA LECZNICZA DO INIEKCJI

Celem bezpośrednim jest wdrożenie do produkcji na bazie wyników własnych prac B+R i i wprowadzenie na rynek farmaceutyczny nowego leku generycznego oraz RPLU.03.07.00-06-0041/17
udoskonalenie procesu technologicznego dotychczas produkowanych leków. To przyczyni się do realizacji celu strategicznego Spółki, jakim jest systematyczna
poprawa pozycji na rynku farmacji weterynaryjnej w Polsce i w Europie poprzez rozwój asortymentu. Zadaniem w oparciu o które spółka chce w.w cel zrealizować
jest stworzenie poprzez zakup linii technologicznej do wytwarzania antybiotykowej zawiesiny leczniczej do iniekcji, a także udoskonalenie procesu produkcji
dotychczasowych produktów leczniczych antybiotykowych. Wskaźnikami będą: - wprowadzenie nowego produktu innowacyjnego na skalę kraju - udoskonalenie
procesu produkcji dotychczasowych leków antybiotykowych zawiesinowych - zwiększenie przychodów Spółki - stworzenie 3 nowych etatów w przedsiębiorstwie, wprowadzenie innowacji organizacyjnej w zakresie dystrybucji produktu Beneficjentami ostatecznymi, czy też końcowymi zrealizowanego projektu będą hodowcy
bydła, a pośrednimi odbiorcami końcowymi będą ludzie, którzy jedzą żywność pochodzenia zwierzęcego - zarówno mięso jak i inne artykuły - nabiał. Produkt,
który powstanie w wyniku realizacji projektu będzie lekiem generycznym, innowacyjnym na skalę kraju (zg. z Opinią o innowacyjności), który będzie
charakteryzował się niższą ceną a jednocześnie lepszymi parametrami tech.Ponadto efektem projektu będzie także unowocześnienie technologii produkcji
dotychczas produkowanych preparatów antybiotykowych zawiesinowych poprzez poprawę warunków ich wytwarzania. Projekt wpisuje się w cele działania 3.7 i
RPO WL gdyż dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, podniesienie produktywności oraz skali prowadzenia
działalności lubelskiej Spółki, przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i wsparciu inwestycyjnemu na realizację wyników własnych prac
B+R

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VET-AGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

6 627 363,00

5 301 100,00

2 999 892,47

56,59 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-10

2020-04-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie nowej usługi regeneracji gaśnic i agregatów gaśniczych w oparciu o wyniki prac B+R

Przedmiot projektu skupia się na zwiększeniu konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi w zakresie regeneracji gaśnic i agregatów w
oparciu o innowacyjną metodę suszenia butli przegrzaną parą po testowaniu hydraulicznym. Realizacja projektu możliwa będzie w oparciu o wdrożenie
zakupionych prac badawczych oraz inwestycje związane z zakupem i rozbudową nieruchomości a także linii technologicznej umożliwiającej świadczenie nowej
usługi. Jej wprowadzenie przyczyni się do pozyskania nowych grup odbiorców na rynku krajowym (w szczególności z branży medycznej, ratowniczej i spożywczej,
przemysłowej), zwiększenia przychodów, co w sposób bezpośredni przełoży się również na zwiększenie zatrudnienia. Wdrażanie wyników badań będzie
prowadzone z udziałem jednostek nauko - badawczych, dzięki czemu nastąpi zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a ośrodkami badawczymi.
Wzmocniony zostanie również potencjał badawczo - rozwojowy firmy (techniczny, kadrowy), co zaowocuje kolejnymi badaniami mającymi na celu opracowanie
nowych rozwiązań w branży związanej z ochroną przeciwpożarową.

RPLU.03.07.00-06-0042/16

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KONSPOŻ" SPÓŁKA JAWNA LESZEK MAŁOCHA &
KATARZYNA PRZYCHODZEŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

8 840 633,71

2 845 263,00

1 991 684,10

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-12-12

2018-10-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac B+R w Brass Polska umożliwiające zautomatyzowanie usług odlewniczych aluminium

Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R umożliwiające wdrożenie technologii produkcji odlewów aluminiowych RTP, polerowanych oraz
satynowych (innowacja procesowa) i wprowadzenie do oferty nowego produktu - aluminiowych wyrobów satynowych (innowacja produktowa). Realizacja
inwestycji została zaplanowana w dwóch etapach, od 05/2017 do 06/2018 i obejmuje: - Etap 1: Zakup instalacji odpylającej, zrobotyzowanej celi polerskiej,
kabiny do obróbki strumieniowo-ściernej - Etap 2: Zakup urządzenia termostatującego formy 3x2szt., szlifierek pasowych stacjonarnych 6 szt., celi CNC polerskoszlifierskiej, maszyny odlewniczej i pieca topialnego. W efekcie przeprowadzonych badań, Firma BRAAS POLSKA planuje wdrożenie nowej usługi:
zautomatyzowanych odlewów aluminium umożliwiających realizację każdego zamówienia w czasie 5 dni roboczych w systemie just in time przy utrzymaniu
szerokiego asortymentu wyrobów i gwarancji bieżącej modyfikacji wyrobów według indywidualnych potrzeb Klientów z rożnych rynków geograficznych.

RPLU.03.07.00-06-0042/17

BRASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

6 414 803,63

5 215 287,50

2 998 790,31

57,50 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-10

2019-04-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych w COMTRONIC Sp. z o.o.

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych w COMTRONIC poprzez uruchomienie nowej usługi - PointCRM w modelu Saas dostępnej dla
sektora MŚP. Dotychczas nabycie własnego oprogramowania CRM było dla mikro/małych firm niedysponujących znacznym zapleczem finansowym i sprzętowym
barierą trudną do pokonania. COMTRONIC zamierza oferować inteligentne narzędzie informatyczne jako wsparcie działań biznesowych dla MŚP w postaci funkcji
realizowanych z wykorzystaniem technologii cloud'owych, tj. predefiniowane narzędzia, sprawne, o wysokiej wydajności transakcyjnej, przejrzystym,
inteligentnym raportowaniu dającym podstawę do precyzyjnej oceny wydajności procesów biznesowych. Cel projektu zostanie osiągnięty przez realizację
zadania: 1. Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia wyników prac B+R poprzez świadczenie innowacyjnej usługi PointCRM. WSKAŹNIKI
REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8); Liczba wprowadzanych innowacji produktowych; Liczba
wprowadzanych innowacji nietechnologicznych; Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów; Liczba wdrożonych wyników prac
B+R; WZKAŹNIKI PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1); Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2); Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie inwestycji; Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R; Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu
wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28); Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29);
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) CI6.

RPLU.03.07.00-06-0043/16

COMTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 754 748,75

1 426 625,00

998 637,50

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-07

2020-06-05

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Założenie nowego salonu optycznego z innowacyjną ofertą usług

Planuję wynajęcie lokalu użytkowego w Lublinie przy ul. Lipowej 4a i uruchomienie w nim nowego salonu optycznego. W ramach projektu UE planuję wdrożyć
wyniki prac B+R zleconych przez moją firmę, co oznaczać będzie praktyczne zastosowanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Planowane wdrożenie
wyników prac B+R jest głównym celem projektu. Wdrożenie dotyczy wyników prac B+R w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z
Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 (wdrożenie dotyczy kodu PKD działalności 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz
wyrobów medycznych, włączając dentystyczne). W wyniku realizacji projektu wprowadzę na rynek nową usługę, tj. bardzo precyzyjne badanie wady wzroku
(refrakcja) oraz parametrów ustawienia soczewek w oprawce (centracja). Wprowadzę również innowację produktową i procesową - obie na skalę
międzynarodową. W wyniku realizacji projektu zatrudnię dodatkowych pracowników oraz wprowadzę ekoinnowacje. Cele realizowanego projektu są następujące:
1. Wzrost/poprawa konkurencyjności na rynku lokalnym 2. Wprowadzenie nowych usług 3. Wdrożenie wyników prac badawczych 4. Wdrożenie innowacji 5.
Wzrost zatrudnienia 6. Budowa społeczeństwa informacyjnego 7. Poprawa środowiska, poprzez wprowadzenie ekoinnowacji. Powyższe cele idealnie wpisują się
w cele 3 Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 "Konkurencyjność przedsiębiorstw" oraz w cele Działania 3.7 "Wzrost konkurencyjności MŚP".

RPLU.03.07.00-06-0044/16

OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

766 605,84

567 068,64

310 073,08

54,68 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-09-10

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy Kornelia Mróz PPHU KORNEX poprzez wprowadze na rynek nowych prasokontenerów

P.P.H.U. "KORNEX" KORNELIA MRÓZ to uznany podmiot handlujący surowcami wtórnymi. Celem niniejszego projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej
wnioskodawcy wyników prac badawczo rozwojowych wykonanych w roku 2016 wspólnie z pracownikami Politechniki Lubelskiej oraz wdrożenie innowacyjności
produktowej. Przedmiot projektu obejmuje: - zakup nowoczesnych urządzeń do obróbki metalu na każdym etapie produkcji (cięcie, gięcie,wiercenie, spawanie,
szlifowanie), - wózków widłowych umożliwiających transport materiałów, elementów produktów oraz produktów gotowych; - zakup specjalistycznego
oprogramowania do projektowania; - zakup systemu zarządzania procesem produkcji w celu usprawnienia kontroli i zarządzania produkcją/zleceniami. W
wyniku realizacji zostanie wprowadzony nowy produkt - prasokontener według autorskiej konstrukcji. Kontenery tego typu będą dedykowane odpadom
segregowanym (głównie odpady suche, makulatura, plastik, metal). Autorskie rozwiązania pozwolą zwiększyć efektywność wykorzystania pojemności kontenera o
ok. 1/3 w stosunku do kontenera bez prasy, a dzięki specjalnej konstrukcji udało się zmniejszyć masę kontenera o ok. 10%. Poza wprowadzeniem nowych
produktów inwestycja pozwoli osiągnąć znaczne zwiększenie jakości wszystkich produktów firmy, co pozwoli umocnić pozycję wnioskodawcy na rynku krajowym
oraz rozwinąć działalność eksportową na rynki najbardziej wymagające pod względem jakości (Europa Zachodnia, głównie Skandynawia), gdzie marże zysku są
znacznie większe niż na rynku krajowym. Efektem realizacji projektu będzie również zwiększenie zatrudnienia oraz stworzenie nowym miejsc praktyk i staży dla
uczniów, studentów i absolwentów kierunków technicznych. W efekcie planowane jest znaczne zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy. Odbiorcami
nowej oferty będą głównie firmy zajmujące się składowaniem, transportem i przetwarzaniem odpadów, których liczba w roku 2015 wg. EUROSTAT wynosiła w UE
46,4 tys.

RPLU.03.07.00-06-0044/17

KORNELIA MRÓZ PPHU "KORNEX"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

5 218 925,26

4 135 005,15

2 481 003,07

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Kompleksowe i elastyczne linie technologiczne przygotowania i obróbki powierzchni oparte na precyzyjnym transporcie
podwieszanym o wysokiej nośności

Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej naszego
przedsiębiorstwa. Wsparcie inwestycyjne przeznaczone zostanie na realizację zakupów środków trwałych: WYCINARKA LASEROWA, centrum obróbcze tokarskie,
centrum obróbcze frezarskie, centrum obróbcze w technologii water jest oraz zginarko krawędziarka pozwoli na wdrożenia innowacyjnych rozwiązań
procesowych i produktowych w zakresie w prowadzenia nowego innowacyjnego wyrobu w postaci kompleksowych i elastycznych linii technologicznych
przygotowania i obróbki powierzchni opartych na precyzyjnym transporcie podwieszanym o wysokiej nośności. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie
wskaźników na poziomach produktu i rezultatu określonych w sekcji : C.II. WSKAŹNIKI KLUCZOWE - wskaźniki produktu i C.III. WSKAŹNIKI KLUCZOWE - wskaźniki
rezultatu wniosku o dofinansowanie.

RPLU.03.07.00-06-0045/17

SCITEEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

6 273 000,00

5 100 000,00

2 999 819,99

58,82 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2020-09-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój firmy PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE TERMOCHEM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie
innowacyjnej technologii montażu płaszcza izolacji w branży izolacji przemysłowej

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE TERMOCHEM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie
innowacyjnej technologii montażu płaszcza izolacji w branży izolacji przemysłowej. W ramach projektu wnioskodawca zakupi nowe środki trwałe, które
umożliwią mu osiągnięcie celów projektu oraz wprowadzenie na rynek nowych i udoskonalonych produktów/usług. Efekty projektu wyrażone wskaźnikami
rezultatu to: 1) Liczba wdrożonych wyników prac B+R: 1 szt., 2) Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych: 1 szt., 3) Liczba wprowadzonych innowacji
procesowych: 1 szt., 4) Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1 szt., 5) Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów: 150
000 zł, 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 3 EPC. Grupą docelową projektu są przede wszystkim klienci Wnioskodawcy, natomiast
pośrednio również pracownicy firmy Termochem oraz dostawcy materiałów dla przedsiębiorstwa.

RPLU.03.07.00-06-0046/17

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE "TERMOCHEM" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

989 546,43

804 509,29

482 705,57

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy REALL-AGENCJA ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO ARKADIUSZ KRÓŻEL poprzez wdrożenie
wyników prac B+R i dywersyfikację produkcji

Przedmiotem projektu jest zakup maszyn i urządzeń, w celu wdrożeniu wyników prac badawczo rozwojowych i innowacji technologicznej, czego efektem będzie
dywersyfikacja produkcji oraz zwiększenie mozliwości produkcyjnych zakładu. Dzięki realizacji projektu zostaną wdrożone do produkcji i sprzedaży nowe
produkty, wzrośnie poziom innowacyjności firmy, zwiększy się zatrudnienie, wzrośnie wolumen sprzedaży i w efekcie dochód firmy. Wymienione wartości
znajdują odzwierciedlenie w wartościach założonego w projekcie poziomu adekwatnych wskaźników. Oferta Wnioskodawcy będzie nadal skierowana do firm
branży rolnej, spożywczej, producentów maszyn i urządzeń itp., a także indywidualnych odbiorców-pasjonatów mechaniki. Dzieki realizacji projektu będą
oferowane nowe i ulepszone produkty, takie jak moduł linii technologicznych, mało- i wielkogabarytowe komponenty z tworzyw sztucznych, wyroby metalowe,
usługi hartowania indukcyjnego.

RPLU.03.07.00-06-0047/16

REALL-AGENCJA ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO ARKADIUSZ KRÓŻEL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 230 337,85

1 813 282,81

942 907,03

52,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2019-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie do produkcji nowych i udoskonalonych produktów z obszaru inżynierii mechanicznej

Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności
gospodarczej naszego przedsiębiorstwa przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Wzrost innowacji zostanie zapewniony poprzez
wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację zakupu środków trwałych: WYCINARKA LASEROWA, PRASA KRAWĘDZIOWA, WIERTARKA CNC oraz samochód
ciężarowy. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników na poziomach: PRODUKTU i REZULTATU przedstawionych odpowiednio w sekcjach C II i C III
wniosku o dofinansowanie.

RPLU.03.07.00-06-0047/17

MAZUREK METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

6 146 310,00

4 971 729,80

2 983 037,88

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2020-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac B+R w SIWEK Sp. z o.o. poprzez produkcję płyt XPS z wykorzystaniem dwutlenku węgla w procesie PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest zmiana procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie i uruchomienie produkcji płyt XPS spienianych dwutlenkiem węgla, będących
spieniania wraz z systemem zawracania odpadów w procesie produkcyjnym.
efektem prac B+R. Głównym celem projektu jest komercjalizacja wyników prac B+R.ODBIORCY NOWYCH PRODUKTÓW: Głównie klienci instytucjonalni prowadzący
działalność gospodarczą w Polsce oraz poza granicami kraju. ZADANIE: zakup środków trwałych i WNiP niezbędnych do wdrożenia wyników prac B+R oraz
innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej. Efektem prac B+R będzie zastąpienie freonu w produkcji płyt XPS dwutlenkiem węgla i alkoholem, co
spowoduje zmniejszenie szkodliwych emisji freonu do atmosfery, a także zastosowanie systemu zawracania odpadów w procesie produkcyjnym, przez co projekt
będzie miał pozytywny wpływ na ochronę środowiska. W ramach realizacji projektu zostaną stworzone nowe miejsca pracy - 3 etaty. W EFEKCIE REALIZACJI
PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: -na poziomie produktu- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw
(dotacje) (CI6); - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29); - Liczba przedsiębiorstw objętych
wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28); - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2); - Liczba przedsiębiorstw wspartych w
zakresie inwestycji; - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R; - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). -na
poziomie rezultatu - Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8); - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych; - Liczba wprowadzonych
innowacji procesowych;- Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów; - Liczba wdrożonych wyników prac B+R. PROJEKT JEST
ODPOWIEDZIĄ NA ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU NA PRODUKTY O WŁAŚCIWOŚCIACH EKOLOGICZNYCH.

RPLU.03.07.00-06-0049/17

SIWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 964 915,00

2 410 500,00

1 446 300,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

08 Budownictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Innowacyjne produkty mikrobiologiczne

Podstawowe cele projektu to: I/ komercjalizacja samodzielnie przeprowadzonych przez Dział B+R BioMaxima prac badawczo - rozwojowych poprzez
uruchomienie produkcji nowych i ulepszonych następujących produktów: SUPLEMENTY, w tym: 1/ Suplement Legionella GVPC; 2/ TSC Supplement; 3/ Listeria
Oxford Modified Supplement; 4/ Salmonella Supplement. PODŁOŻE LOWENSTEIN-JENSEN MEDIUM w dwóch wersjach: Lowenstein-Jensen Medium + MG + Glycerol
oraz podłoża zawierające antybiotyki: Lowenstein - Jensen Medium + Rifampicin 40 mg/l oraz Lowenstein - Jensen Medium + MG + Glycerol + TCH. PRODUKTY DO
BADANIA LEKOOPORNOŚCI, w tym: 1/ tabletki Biotabs ID; 2/ krążki do badania lekooporności. POŻYWKI, w tym: 1/ Baird Parker agar base acc. to ISO 6888-1; 2/
Bulion LEB Broth; 3/ Chromogenic Listeria agar i Chromogenic Listeria Confirmatory agar; 4/ Bulion LEE Broth; 5/ XLD agar acc. to ISO 6579; 6/ Chromogenic
Salmonella Agar; 7/ TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) agar; 8/ Violet Red Bile with Glucose agar (VRBG); 9/ Trypticasein Soy Broth (TSB); 10/ Chromogenic
Coliform acc. to ISO 9308-1; 11/ Pseudomonas CN agar Base; 12/ Sodium Selenite Broth. II/ wprowadzenie nowych dla rynku innowacyjnych produktów. III/
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rynku krajowym i zagranicznym. IV/ pozyskanie nowych dla przedsiębiorstwa rynków zbytu (RPA,
Malezja, Arabia Aaudyjska). V/ wzrost przychodów i zysków, które zostaną przeznaczone na kolejne projekty badawcze oraz ich komercjalizację. VI/ utrzymanie
obecnych miejsc pracy oraz utworzenie nowych stanowisk w innowacyjnej polskiej firmie biotechnologicznej. Aby zrealizować powyższe cele Spółka zbuduje halę
produkcyjną oraz zakupi środki trwałe i wartości niematerialne i prawne niezbędne do uruchomienia produkcji seryjnej wyników własnych prac B+R innowacyjnych produktów mikrobiologicznych.

RPLU.03.07.00-06-0050/17

BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

8 479 134,15

5 001 900,00

2 999 639,42

59,97 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-07

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie konkurencyjności ASKO Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie produkcji folii
polipropylenowej

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest otrzymanie nowego (innowacja produktowa) wyrobu o dodatkowych cechach funkcjonalnych tzn. wytłoczyny w postaci folii z PP z
charakterystycznymi zagłębieniami, w różnych obszarach wytłoczyny. Produkt ten będzie wytwarzany nowym sposobem (innowacja procesowa) polegająca na
tym, że wytłoczyna jest dodatkowo formowana z wykorzystaniem elementów kształtujących zasilanych elementami piezoelektrycznymi podczas procesu
technologicznego z jednoczesnym sterowaniem z wykorzystaniem komputera.Głównym celem projektu jest komercjalizacja wyników prac B+R. Efektem tego będzie
wdrożenie innowacji. ODBIORCY NOWYCH PRODUKTÓW: Klienci instytucjonalni prowadzący działalność gospodarczą w Polsce oraz poza granicami kraju.
ZADANIE: zakup środków trwałych i WNiP niezbędnych do wdrożenia wyników prac B+R. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na ochronę środowiska.
Wprowadzenie innowacji procesowych spowoduje zmniejszenie zużycia materiałów i energii w procesie produkcji. W ramach realizacji projektu zostaną
stworzone nowe miejsca pracy - 3 etaty. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: ---na poziomie produktu- Inwestycje
prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6); - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów
nowych dla firmy (CI29); - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28); - Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje (CI2); - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji; - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac
B+R; - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). -na poziomie rezultatu - Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8); - Liczba
wprowadzonych innowacji produktowych; - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych; - Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów; - Liczba wdrożonych wyników prac B+R.

RPLU.03.07.00-06-0051/17

ASKO SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

5 996 472,40

4 865 180,81

2 919 108,48

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

08 Budownictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa pozycji Spółki na rynku stacji transformatorowo-rozdzielczych

Celem projektu jest wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników własnych prac badawczo- rozwojowych nad nowym produktem. Dzięki temu spółka
RPLU.03.07.00-06-0053/17
zaoferuje na rynek krajowy produkt innowacyjny, jakiego nie ma w ofercie na rynku i zwiększy udział w rynku producentów stacji transformatorowo-rozdzielczych
na rynku krajowym i będzie w stanie równorzędnie konkurować z firmami krajowymi, które mają większe możliwości kapitałowe i technologiczne do
wprowadzania nowych technologii na rynek. Zadanie, które spółka chce niniejszym projektem zrealizować jest- zakup urządzeń aby rozpocząć produkcję nowych
produktów będących wynikiem prowadzonych prac B+R. sprawdzenie realizacji zadania odbywać się będzie poprzez wskaźniki - zaoferowania nowego produktu linii produktowej stacji transformatorowo-rozdzielczych w innowacyjnych obudowach wykonanych z materiałów izolacyjnych i kompozytowych, sprzedaży go i
ewidencjonowaniem przychodów na wyodrębnionym koncie, zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Produkt adresowany jest do inwestorów prywatnych firm i instytucji, które zwiększają swoje moce i zapotrzebowanie na prąd, oraz dystrybutorów energii w Polsce.

ELEKTRO-SPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 012 111,93

3 012 111,93

1 807 267,15

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-02

2020-06-29

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu modułowej okładziny ściennej 3D, będącego efektem zleconych prac
badawczo-rozwojowych

Głównym celem projektu jest wzrost skali działalności i zbudowanie silnej pozycji konkurencyjnej firmy na rynku krajowym. Cele operacyjne projektu,
RPLU.03.07.00-06-0055/16
pozwalające osiągnąć cel główny, to: 1) stworzenie warunków lokalowych do rozwoju firmy, 2) wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników zleconych prac
badawczo - rozwojowych, 3) wprowadzenie innowacji marketingowej i organizacyjnej, 4) wzrost zatrudnienia, Realizacja powyższych celów nastąpi dzięki
wybudowaniu budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz zakupie wyposażenia. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na
rynek nowego produktu - systemu okładziny ściennej 3D, będącego rozwiązaniem innowacyjnym na skalę międzynarodową. System okładziny będzie się składał z
elementu nośnego i modułów elewacyjnych, wykonanych z poliwęglanu, metodą wtrysku. Produkt będzie posiadał cechy najbardziej cenione przez klientów:
niezawodność, estetyka, atrakcyjna cena, dostępność. Wprowadzone będą również innowacje nietechnologiczne: marketingowa i organizacyjna, dzięki
zastosowaniu TiK. W ramach projektu zakupione będzie autorskie, specjalistyczne oprogramowanie do projektowania elewacji i fasad budynków.
Oprogramowanie zostanie udostępnione na firmowej stronie internetowej dla wszystkich zainteresowanych (klientów detalicznych, projektantów, architektów,
deweloperów). Oprogramowanie pozwoli między innymi na: - zaprojektowanie własnej elewacji i fasady budynku z wykorzystaniem paneli, - wydruk lub zapisanie
do pliku projektu elewacji/fasady, - wyliczenie zapotrzebowania na liczbę modułów elewacyjnych i liczbę łączników, - złożenie zamówienia, po uprzednim
wyliczeniu kosztów. Rezultatem projektu będą również 4 nowe stanowiska pracy.

FKS94 KAROL FILIPEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 469 020,93

1 194 325,95

836 028,04

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-04

2018-08-15

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności MULTI-OFFER Sp. z o. o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest komercjalizacja zleconych przez Multi - Offer Sp. z o. o. prac B+R - poprzez uruchomienie produkcji wielofunkcyjnej przyczepy
samochodowej opartej na nowatorskiej konstrukcji, łączącej w sobie możliwości przyczep towarowych ogólnego przeznaczenia oraz specjalizowanych,
przeznaczonych do przewozu specyficznych produktów, takich jak: motocykle, rowery, kłady i inne. CELEM PROJEKTU jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez
wdrożenie zleconych przez Wnioskodawcę prac B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania: 1. Zakup środków trwałych niezbędnych do
uruchomienia działalności produkcyjnej w oparciu o zlecone prace badawczo - rozwojowe. ODBIORCY NOWYCH PRODUKTÓW: * Klienci indywidualni; * Klienci
instytucjonalni. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: - Na poziomie produktu: * Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie (CI1); * Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2); * Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji; * Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R. * Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29); *
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28); * Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne
dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6). - Na poziomie rezultatu: * Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8); * Liczba wprowadzonych innowacji
produktowych; * Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych; * Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów; * Liczba
wdrożonych wyników prac B+R; * Liczba wprowadzonych innowacji procesowych.

RPLU.03.07.00-06-0056/17

MULTI - OFFER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 485 840,00

1 208 000,00

724 800,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-02

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Uruchomienie produkcji wdrażającej wyniki prac B+R związanych z optymalizacją technologii wytwarzania hybrydowej
stolarki budowlanej z wykorzystaniem wieloosiowych elastycznych gniazd obróbkowych w Lubartowska Fabryka Okien i
Drzwi FER-PLAST R. Brzeziński, D. Kwiatkowska S.J.

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych na zamówienie przez przedsiębiorstwo LUBARTOWSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI "FER-PLAST"
R.BRZEZINSKI, D.KWIATKOWSKA SJ" (dalej FER-PLAST) poprzez uruchomienie produkcji nowego produktu - hybrydowej stolarki budowlanej zintegrowanej z
płytkami do szklenia z tworzyw wtórnych - przy użyciu innowacyjnych technologii wytwórczych. Nowy produkt umożliwi oferowanie Klientom stolarki budowlanej
o złożonych geometrycznie strukturach, obróbkę profili hybrydowych o długościach większych niż 4 metry oraz przekroju poprzecznym ok. 0,3x0,3m o dużej
dokładności wytworzenia i bardzo dobrych wartościach chropowatości powierzchni. Cel projektu zostanie osiągnięty przez realizację zadania: 1. Zakup sprzętu i
oprogramowania niezbędnego do wdrożenia wyników prac B+R poprzez produkcję hybrydowej stolarki budowlanej oraz rozbudowę budynku zakładu produkcji o
przestrzeń magazynową i administracyjno-biurową. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8);
Liczba wprowadzanych innowacji produktowych; Liczba wprowadzanych innowacji procesowej; Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów; Liczba wdrożonych wyników prac B+R; WZKAŹNIKI PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1); Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje (CI2); Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji; Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R;
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28); Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu
wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29); Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) CI6.

RPLU.03.07.00-06-0057/16

LUBARTOWSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI "FER-PLAST" R.BRZEZINSKI, D.KWIATKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 142 206,51

2 554 639,45

1 788 247,53

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-04-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "GRANIT"Dulniak Sp. J. poprzez wdrożenie wyników prac B+R w
innowacyjnej technologii polerowania kamienia oraz dywersyfikację produkcji

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZAKŁAD KAMIENIARSKI "GRANIT" DULNIAK SPÓŁKA JAWNA na rynku krajowym i
zagranicznym, oraz podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki zakupowi innowacyjnego sprzętu do cięcia i polerowania kamieni, a także
ulepszeniu dotychczas oferowanych produktów oraz produkcji nowych wyrobów z kamienia: mozaiki i rozety kamienne, kruszywo łamane, w tym innowacyjnego
produktu - płyty multisensorycznej. Projekt obejmuje wdrożenie wyników B+R wypracowanych przez dr Miłosza Hubera we współpracy z Wnioskodawcą w celu
uzyskania innowacyjnego na poziomie krajowym procesu polerowania skał, innowacyjnego produktu- płyty multisensorycznej oraz innowacyjnej technologi
drenażu płyt nagrobnych z wykorzystaniem technologii kruszywa łamanego. Projekt obejmuje realizację 1 zadania, które realizowane będzie przez w okresie
01.07.2017 - 30.06.2019. W ramach zadania Wnioskodawca dokona zakupu nowych środków trwałych i środków transportu. Wskaźniki rezultatu: Liczba
wdrożonych wyników prac B+R: 1, Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 2, Liczba wprowadzonych innowacji produktowych:1, Liczba wprowadzonych
innowacji nietechnologicznych:1, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 3 , Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów: 502 746,50 zł. Wskaźniki produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 1 102 762,52 zł,
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku: 1, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu
wprowadzenia produktów nowych dla firmy: 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1, Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji: 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R: 1. Grupą docelową niniejszego
projektu jest przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, a także jego Klienci.

RPLU.03.07.00-06-0057/17

ZAKŁAD KAMIENIARSKI "GRANIT" DULNIAK SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 390 994,75

2 756 906,30

1 654 143,78

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-29

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie Platformy Productive24 do budowania wieloplatformowych systemów biznesowych w czasie rzeczywistym
przez nie-programistów.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy ELEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (eLeader) poprzez wdrożenie przez firmę wyników
prac B+R w postaci innowacyjnego na skalę międzynarodową produktu - platformy Productive24. Wnioskodawca wdroży rozwiązanie poprzez zastosowanie
innowacyjnej metody projektowania i tworzenia oprogramowania biznesowego w postaci platformy Productive24 w modelu aPaaS, która pełni rolę narzędzia
implementującego tę metodę. Innowacją w stosunku do istniejących na rynku systemów jest możliwość tworzenia i modyfikowania biznesowych aplikacji
wieloplatformowych przez nie-programistów w co najmniej 4 razy krótszym czasie wraz z możliwością obserwacji procesu tworzenia aplikacji na bieżąco przez
użytkownika końcowego. Osiągnięcie tej innowacji jest możliwe dzięki wprowadzeniu własnych rozwiązań tj. języki ELDQL i ELDML oraz opracowanych
algorytmów, a także rozwojowi technologii LUA. Kluczowe cechy produktu wytworzonego w wyniku realizacji projektu: -Tworzenie aplikacji równolegle na
platformy web, iOS, Android i Windows -Możliwość projektowania i budowania wieloplatformowych aplikacji biznesowych przez nie-programistów -Możliwość
kontroli i weryfikacji wyników pracy projektanta na każdym etapie -Co najmniej cztery razy krótszy czas powstawania aplikacji w porównaniu do tradycyjnych
metodami wytwarzania -Oszczędność na poziomie 90% kosztów z tytułu krótszego czasu tworzenia oraz możliwości zatrudnienia osób o niższych kwalifikacjach Wymogi sprzętowe i koszt utrzymania infrastruktury sprzętowej jest porównywalny z wymogami i kosztami utrzymania alternatywnej aplikacji dedykowanej.
Zadania: cel projektu zostanie zrealizowany dzięki inwestycji w środki trwałe. Zadanie opisano w pkt. D1 wniosku. Grupy docelowe: odbiorcami będą obecni oraz
nowi klienci eLeader zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Grupę docelową stanowią branże: BIFS i FMCG. Wskaźniki projektu zostały wymienione i
opisane w C.II i C.III.

RPLU.03.07.00-06-0058/17

ELEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 538 008,97

1 220 702,60

732 421,47

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2018-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności Przechodni Medycznej Łuksja-Med Sp. z o.o. poprzez dywersyfikację działalności w zakresie
innowacyjnych usług rehabilitacyjnych

Planowane zadanie w ramach projektu obejmuje: przebudowę i remont pomieszczeń I piętra istniejącej przychodni lekarskiej, zakup systemu do zarządzania oraz
zakup środków trwałych. W ramach działania przewidziano trzy kategorie wydatków: roboty budowlane, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. W
ramach projektu zostaną wdrożone trzy innowacyjne usługi na sprzęcie rehabilitacyjnym: specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dla dzieci, rehabilitacja
pourazowa z zastosowaniem szyny ruchomej oraz specjalistycznego urządzenia treningowego oraz pakiet ćwiczeń fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem
potrzeb Pacjenta. Dzięki realizacji projektu profil działalności Przechodni Łuksja-Med zostanie rozwinięty. Czynniki sukcesu przedsiębiorstwa kryją się w
opracowaniu nowych specjalistycznych usług dla nowych klientów (dzieci, osoby po urazach oraz wymagające wspomożenia fizykoterapeutycznego). Założone
cele: 1.Wzrost konkurencji na runku. 2.Inwestycja w innowacyjny sprzęt. 3.Stały wzrost zatrudnia. 4.Poszerzyć oferty. 5.Rozwijać TIK w zarządzanie
przedsiębiorstwem. 6.Rentowność prowadzonej działalności. 7.Pozyskiwanie nowych zadowolonych Pacjentów. 8.Rozpoznawalność marki na arenie
międzynarodowej. 9.Posiadać wizerunek marki przyjaznej Pacjentowi Niezbędne jest zakupienie środków trwałych: Urządzenie do leczenia dysfunkcji mięśni dna
miednicy, Wózek pod aparaturę, Aplikator do aparatu, Podłoga interaktywna, Aparat do terapii falami uderzeniowymi, Wanny do masażu, Laser biostymulacyjny,
Aplikator skanujący, Aparat do terapii ultradźwiękowej,laserowej i elektroterapii, aparat do terapii polem magnetycznym, aparat do elektroterapii, lampa
statywowa, aparat do magnetoterapii, tablica do ćwiczeń manualnych dłoni,automatyzowana szynę , Lampa Dermalight, Bieżnia elektryczna, Trenażer i Rower do
ćwiczeń, Urządzenie do treningu w pozycji półleżącej oraz aktywna tranpolina i sprzęt komputerowy oraz Zasilacz USP i przetwornica prądu do serwera.

RPLU.03.07.00-06-0060/16

ŁUKSJA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 240 503,91

1 115 928,00

680 716,08

61,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-16

2018-08-16

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wprowadzenie na rynek dwóch typów uniwersalnych ostrzy zamiennych urządzeń do czyszczenia taśmy przenośnikowej.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek krajowy dwóch typów ostrzy zamiennych dla urządzeń do czyszczenia taśmy przenośnikowych (skrobaków) wiodących RPLU.03.07.00-06-0061/16
producentów światowych. Ostrza to element wymienny kompletnych skrobaków podlegający naturalnemu zużyciu poprzez wytarcie, a ich wymiana następuje co
kilka - kilkanaście miesięcy w zależności od warunków pracy. Ostrza te to: -poliuretanowe ostrze zamienne dla skrobaka doczołowego stosowane do wstępnego
czyszczenia taśm przenośnikowych. Są to rozwiązania tańsze w porównaniu do ostrz wyposażonych w elementy z węglika wolframu ale jednocześnie są mniej
trwałe. Ich stosowanie warunkowane jest również możliwościami technicznymi mocowania w obszarze doczołowym na taśmie przenośnika a także od jakością
samej taśmy (ostrze preferowane przy złej jakości taśmach). -ostrze skrobaka dokładnego liniowego z elementem czyszczącym wykonanym z węglika wolframu.
Ostrze to jest rozwiązaniem droższym ale i bardziej trwałym. Dodatkowo stosowanie tego rozwiązania warunkuje możliwość mocowania oddolnego pod taśmą a
także jakość samej taśmy (ostrze preferowane przy dobrej jakości taśmach). Zadaniem nowych produktów będzie stosowanie ich jako uniwersalnych
zamienników do dotychczas stosowanych ostrzy kilku producentów światowych. Wskaźnikami produktu będzie wdrożenie 2-ch nowych produktów na rynek w tym
co najmniej jednego na rynku międzynarodowym. W wyniku realizacji projektu jedno przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie, dotację, wsparcie w zakresie
wdrożenia wyników prac B+R, otrzyma wsparcie w zakresie wprowadzenia nowego produktu na rynek, wsparcie celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy.
Dokonane zostaną inwestycje prywatne w kwocie 549.543,75 zł netto. Grupami docelowymi produktów firmy będą producenci oraz użytkownicy przenośników
taśmowych branży przede wszystkim górniczej, ale i energetycznej, recyclingu oraz spożywczej. Branże te stanowią bardzo duży udział w gospodarce krajowej co
świadczy o skali rynku dla produktów firmy.

VIBRATRANS.COM SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 275 356,25

1 036 875,00

725 812,50

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-25

2019-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji elementów
meblowych będącego efektem wdrożenia wyników prac B+R

Przedmiotem projektu jest implementacja w przedsiębiorstwie PAKDREW innowacyjnego procesu produkcji elementów meblowych, będącego efektem wdrożenia
RPLU.03.07.00-06-0061/17
wyników prac o charakterze B+R. Wdrożenie nowego procesu umożliwi wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa dotychczas nie oferowanych produktów/usług
dla branży meblarskiej, tworzonych w procesie zautomatyzowanego i zintegrowanego projektowania i wytwarzania elementów meblowych w modelu Industry 4.0.
Innowacyjny proces jest efektem wyników prac B+R, zleconych przez Wnioskodawcę Politechnice Lubelskiej. Aby zrealizować wdrożenie, wnioskodawca
zaplanował inwestycje w środki trwałe (maszyny produkcyjne) i wartości niematerialne i prawne (specjalistyczne oprogramowanie). Zakup, uruchomienie,
wdrożenie i zintegrowanie wszystkich nowozakupionych elementów projektu, umożliwi dywersyfikację produkcji. Wykorzystane w projekcie rozwiązania
gwarantują wdrożenie ekoinnowacji. Wnioskodawca przeprowadził badania rynkowe, by zapewnić skuteczną sprzedaż produktów/usług, będących rezultatem
niniejszego projektu. W ramach projektu planuje się rozpoczęcie działalności eksportowej. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów takich jak: poprawa
konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzrost poziomu innowacyjności, wprowadzenie nowych/ulepszonych produktów i usług oraz rozwój TIK. Wdrożenie
innowacyjnego procesu pozwoli osiągnąć cele projektu oraz wskaźniki produktu i rezultatu, poprzez unowocześnienie oferty firmy. W efekcie nastąpi wzrost
obrotów i zatrudnienia, poprawa wyniku finansowego, a tym samym wzrost konkurencyjności oraz znaczące i trwałe umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na
rynku.

PAKDREW S.C. JANUSZ CZAJKA ŁUKASZ CZAJKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

5 422 877,62

4 408 843,59

2 645 306,15

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-06-30

2020-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wprowadzenie na rynek innowacyjnego manipulatora automatyzującego proces produkcyjny w pionowych centrach
obróbczych CNC

Cel projektu wdrożenie prac badawczo-rozwojowych nad paletyzerem do centrów obróbczych CNC, tym samym wprowadzenie na rynek paletyzera
automatyzującego proces obróbki na frezarkach CNC do końca 31 grudnia 2017. Główny obszar działania: zwiększenie efektywności produkcji na centrach
obróbczych CNC, wprowadzenie na rynek nowego produktu. Zadanie do zrealizowania w ramach projektu: zakup nowych środków trwałych (tj, frezarki CNC,
tokarki CNC, szlifierki do płaszczyzn, prasy krawędziowej, wiertarko-gwinciarki, przecinarki taśmowej, spawarki MIG, spawarki TIG, stołu spawalniczego, sprzętu
komputerowego (do projektowania, programowania oraz badań) oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. licencji solidworks, oprogramowanie do
projektowania i symulacji schematów elektrycznych eplan, oprogramowanie Golem, oprogramowanie do programowania step7, oprogramowanie do
programowania simatic WinCC) niezbędnych do wdrożenia prac B+R oraz wyprodukowania paletyzera do centrów obróbczych CNC. Grupę docelową stanowić
będą:. 1. Przedsiębiorstwa: lokalne, krajowe i zagraniczne, posiadające centra obróbcze CNC. 2. Producenci: polscy i zagraniczni cetrów obróbczych CNC. 3.
Dystrybutorzy centrów obróbczych CNC. Spółka SLC osiągnie wskaźniki ujęte w poniższej tabeli. Wnioskodawca m.in. otrzyma wsparcie w postaci dotacji, uzyska
większe przychody ze sprzedaży, poniesie nakłady inwestycyjne na zakup parku maszynowego i oprogramowania, a tym samym zwiększy swoją konkurencyjność
na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym.

RPLU.03.07.00-06-0062/16

SLC-AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 730 118,80

1 406 600,65

984 620,44

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-20

2018-03-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy Trykacz poprzez wdrożenie wyników prac B+R

CEL: Wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prac B+R w postaci nowego
rozwiązania w zakresie technologii przydomowej hybrydowej oczyszczalni ścieków typu TRYBIO zintegrowanej z instalacją do odwadniania osadów i systemem
odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu. Zakup materiałów i robót budowlanych oraz środków trwałych, w tym: Materiały i roboty budowlane do
budowy silosów, torowisko do mobilnego zasypnika betonu, Węzeł betoniarski System sterowania zasypnika betonu Magnesy i multiformy Stanowisko do
produkcji sterownika oczyszczalni Waga przemysłowa System ERP Formy PRODUKT: Połączenie trzech urządzeń, których współdziałanie zapewni kompleksowe
rozwiązanie problemu unieszkodliwiania ścieków z pojedynczych gospodarstw i ich niewielkich zgrupowań składające się z: 1) hybrydowej oczyszczalni ścieków
opartej na wykorzystaniu metody osadu czynnego i zatopionego złoża biologicznego, 2) instalacji do odwadniania i unieszkodliwiania osadów, 3) systemu
odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu wykonanego w jednym wykopie z oczyszczalnią w postaci drenażu okalającego zbiornik oczyszczalni CEL
PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia
wyników prac B+R Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w
celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw NA POZIOMIE REZULTATU: Wzrost
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach Liczba wprowadzonych innowacji produktowych Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów Liczba wdrożonych wyników prac B+R

RPLU.03.07.00-06-0064/17

WOJCIECH TRYKACZ ZAKŁAD WYROBÓW BETONOWYCH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 959 948,10

3 219 470,00

1 931 682,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-12-01

2019-05-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowatorskiego produktu - centrali wentylacyjno klimatyzacyjnej z innowacyjnym systemem odzysku ciepła

Projekt firmy PPHU Jarpol Marek Jaroszewski dotyczy uruchomienia linii produkcyjnej, celem wprowadzenia na rynek nowego produktu - centrali wentylacyjno klimatyzacyjnej z innowacyjnym na skalę międzynarodową systemem odzysku ciepła. W ramach inwestycji wnioskodawca zamierza zakupić środki trwałe
(maszyny i urządzenia) niezbędne do uruchomienia produkcji nowatorskiego wyrobu. Projekt będzie realizowany w wynajętej hali produkcyjnej, w stolicy
województwa lubelskiego - Lublinie, przy ulicy Zemborzyckiej 53. Czas realizacji projektu to 9 miesięcy tj. 1.01.2018 - 30.09.2018. Zastosowanie systemu odzysku
ciepła w produkcji central wentylacyjno - klimatyzacyjnych pozwala znacząco odróżnić finalny produkt od wyrobów konkurencji, gdzie taki system nie jest
stosowany. Do najważniejszych różnic na korzyść wdrożonego przez wnioskodawcę produktu należy zaliczyć: - wymienniki zapewniają wysoką dostawę ciepła
utajonego w odzysku (do 70%); - wysoka sprawność odzysku temperatury: nominalnie 90 % zimą oraz nominalnie 80 % latem; - wilgoć z powietrza wywiewanego
ulega kondensacji na rdzeń, a następnie, gdy zmieni się cykl przepływu (przepływ przez wymienniki) wilgoć zostaje oddana do powietrza nawiewanego - to może
pomóc zmniejszyć zapotrzebowanie energii dla zwiększenia wilgotności powietrza w zimie.

RPLU.03.07.00-06-0067/17

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JARPOL" MAREK
JAROSZEWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

6 558 360,00

5 332 000,00

2 239 440,00

42,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-02-28

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności PRO ACTA Łukanowski i Wspólnicy Spółka Jawna poprzez wdrożenie wyników prac B+R

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest komercjalizacja przeprowadzonych przez PRO ACTA ŁUKANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA prac B+R - świadczenie usługi
EPM&Go. CELEM PROJEKTU jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R. Cel ten zostanie osiągnięty
poprzez realizację zadania: 1. Zakup aktywów na potrzeby świadczenia usługi EPM&Go. ODBIORCY NOWYCH PRODUKTÓW: Klienci działający we wszystkich
gałęziach gospodarki, w tym w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji tj. biogospodarki, medycynie i zdrowiu, automatyce, energetyce
niskoemisyjnej. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: - Na poziomie produktu: * Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie (CI1); * Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2); * Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji; * Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R. * Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29); *
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28); * Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne
dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6). - Na poziomie rezultatu: * Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8); * Liczba wprowadzonych innowacji
produktowych; * Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów; * Liczba wdrożonych wyników prac B+R.

RPLU.03.07.00-06-0068/16

PROACTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 493 200,00

2 840 000,00

1 988 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-04-01

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzmocnienie konkurencyjności Spółki Business Data Process poprzez wprowadzenie nowej usługi digitalizacji i wstępnej
obróbki danych.

Głównym celem Projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi digitalizacji i wstępnej obróbki danych. Możliwe to
będzie poprzez stworzenie autorskiego systemu informatycznego. System będzie posiadał następujące funkcjonalności: 1. Administracja m.in. wprowadzenie
wielopoziomowej struktury organizacyjnej obsługiwanych klientów, ewidencja danych. 2. Digitalizacja dokumentów m.in. znakowanie przy wykorzystaniu kodów
QR, "inteligentne" skanowanie oraz obróbka dokumentów. 3. Rejestracja m.in. obróbka dokumentów papierowych i elektronicznych. 4. Korelacja danych
(automatyczna i manualna) m.in. możliwość dokonywania powiązań różnego rodzaju typów dokumentów. 5. Wstępna analityka (udostępnienie przetworzonych
informacji w postaci raportu -XLS, PDF). 6. Komunikacja z innymi systemami (konektory). Cele szczegółowe: - Wprowadzenie innowacyjności produktowej,
procesowej i organizacyjnej (wskaźnik rezultatu) - Wzrost przychodów ze sprzedaży (wskaźnik rezultatu) - Wzrost poziomu zatrudnienia (wskaźnik rezultatu), Proekologiczna realizacja inwestycji - Zdobycie przewagi rynkowej poprzez wprowadzenie korzyści dla klienta - Wykorzystanie potencjału regionu lubelskiego,
jego cech geograficznych i społeczno-demograficznych - Wykorzystanie doświadczenia zdobytego w stowarzyszeniu - Możliwość zastosowania strategii CSR
opracowanej w BDP w obszarze digitalizacji i przetwarzania danych Finalnymi odbiorcami będą przedsiębiorcy z polskich i zagranicznych rynków, których
działalność wymaga przetwarzania dużej ilości dokumentacji. Dzięki uniwersalności, oferta może stać się atrakcyjna dla klientów ze wszystkich branż np.
hotelarstwo, sieci handlowe. Z blisko 1,8 mln przedsiębiorstw w Polsce 99,8% to MŚP. Jeśli chodzi zaś o rynki zagraniczne, liczba przedsiębiorstw wynosi ok. 22
mln. Wdrożenie projektu umocni pozycję przedsiębiorcy na rynku krajowym oraz umożliwi ekspansję na rynki międzynarodowe.

RPLU.03.07.00-06-0068/17

BUSINESS DATA PROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 701 070,00

2 823 500,00

1 524 690,00

54,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-11-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa TEKMAR poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz wdrożenie
innowacyjnego procesu produkcji.

Celem Projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa TEKMAR poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcji wyrobów Firmy, jakimi są
RPLU.03.07.00-06-0069/16
opakowania tekturowe. Potrzebę związaną z unowocześnieniem procesu produkcyjnego, poprzez zakup nowych maszyn zidentyfikowano, dzięki analizom i
badaniom rynku wskazującymi na preferencje konsumentów. Te były wykonane w oparciu o rozmowy z kluczowymi. Poprzez zadania Projektu należy rozumieć
zakup maszyny składającej się z: modułu bigującego, dwóch modułów drukujących i modułu tnącego- połączonych poprzez system komputerowy.Posiada on
możliwość zapamiętania nieskończonej ilości wzorów.Opisywany innowacyjny proces umożliwi produkcję z pominięciem wykrojników poprzez wprowadzenie,
czy wybranie parametrów produktu na panelu sterującym maszyną.. Ta pozwoli również na drukowanie produktu w dwóch różnych kolorach. Opisany proces
stanowi bezpośrednią odpowiedź na zapotrzebowanie klientów na krótkie spersonalizowane serie produkcyjne. Ponadto znacznie obniży koszty produkcji,
zautomatyzuje cały proces i skróci się czas realizacji konkretnych zamówień.W związku z tym Wnioskodawca zaoferuje nowy produkt o dwukolorowym nadruku,
dowolnym wymiarze o dowolnej ilości sztuk w zamówieniu i konkurencyjnej cenie. Dzięki temu odbiorcami Firmy będą nie tylko dotychczasowi klienci
potrzebujących opakowań zbiorczych do swoich produktów, ale także klienci indywidualni potrzebujący mniejszą ilość produktów. Pośród wskaźników należy
wskazać że cele: CI1,CI2,CI29, Liczba wprowadzonych innowacji procesowych, Liczba wdrożonych wyników prac B+R, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
inwestycji, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia prac B+R -zostały określone na poziomie 1. Liczba wprowadzonych innowacji nie
technologicznych oraz Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych zostały określone na poziomie 2 oraz Przychody ze
sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów = 250 000,00 zł.

RAJZA MAREK TEKMAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 300 000,00

1 300 000,00

910 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2017-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Zwiększenie konkurencyjności firmy Instalco Ryszard Bałka poprzez wdrożenie wyników prac B+R

CEL: Wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników prac B+R w postaci uruchomienia produkcji kotłów typu RBR-AGROBIO z automatycznym
podawaniem paliwa o nominalnej mocy cieplnej 25kW, przystosowanych do spalania biomasy typu słoma w formie rozdrobnionej (zrębki/sieczka) oraz w formie
peletu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania: 1. Zakup materiałów, robót budowlanych oraz środków trwałych, w tym: -Rozbudowa budynku
produkcyjnego -Przecinarka plazmowa -Prasa krawędziowa -Półautomat spawalniczy -Wiertarka kolumnowa -Wyciąg spawalniczy stanowiskowy z
filtrowentylacją -Wyciąg szlifierski -Suwnica elektryczna -Wózek widłowy teleskopowy, udźwig 3 T -Kabina do malowania na mokro -Linia do malowania
proszkowego -Wózek paletowy ręczny -Szlifierka ręczna -Zgrzewarka punktowa do blach -Piła taśmowa do metalu PRODUKT: Innowacja produktowa w postaci
kotłów wodnych typu RBR-AGROBIO z automatycznym podawaniem paliwa o nominalnej mocy cieplnej 25kW, przystosowanych do spalania biomasy
pochodzenia rolniczego (agro) typu słoma w formie rozdrobnionej (zrębki/sieczka) oraz w formie peletu CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ
NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R Liczba przedsiębiorstw objętych
wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw NA POZIOMIE REZULTATU: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów Liczba wdrożonych wyników prac B+R

RPLU.03.07.00-06-0070/16

FIRMA "INSTALCO" BAŁKA RYSZARD

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 275 062,46

1 849 644,28

1 294 750,99

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2019-03-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "LUKMAN MULTIMEDIA" poprzez wdrożenie wyników prac B+R

Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez Lukman Multimedia sp. z o.o. wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów w zakresie
dystrybucji wysokiej jakości cyfrowych sygnałów telewizyjnych poprzez sieć pakietową. Do podstawowych celów realizacji projektu należy utworzenie nowego
zakładu, wyposażenie zakładu w infrastrukturę sieciowo- serwerową oraz sprzedaż usług. Efektem realizacji projektu będzie wzrost konkurencyjności oraz
innowacji przedsiębiorstwa Lukman Multimedia na rynku krajowym.

RPLU.03.07.00-06-0071/17

LUKMAN MULTIMEDIA SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

6 200 000,00

4 988 000,00

2 992 800,00

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2019-02-28

Konkursowy

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Innowacyjne tworzywa biodegradowalne o cechach antybakteryjnych

Projekt dotyczy wdrożenia wyników samodzielnie przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R i wiąże się z wprowadzeniem innowacji procesowej,
produktowej oraz nietechnologicznej w skali międzynarodowej. Nowa technologia stanowiąca rezultat przeprowadzonych prac B+R została zgłoszona do ochrony
patentowej w dniu 01.03.2016 r. pod numerem P.416310 jako wynalazek pn. "Sposób wytwarzania ekstrudowanych wyrobów pochodzenia organicznego i układ
do wytwarzania ekstrudowanych wyrobów pochodzenia organicznego". W ramach inwestycji planowany jest zakup kompletnej linii do produkcji granulatu
biodegradowalnego tworzywa. Linia będzie się składała z ekstrudera wraz z urządzeniami zasypowymi i układem chłodzenia. W skład linii będą wchodziły także
urządzenia do pakowania granulatu. Dodatkowo w projekcie zakłada się zakup nowoczesnych rozwiązań w zakresie TIK. Linia technologiczna w połączeniu z
własną myślą technologiczną będzie pozwalała na uzyskanie innowacyjnego produktu - granulatu tworzywa biodegradowalnego (pellet otrzymywany w wyniku
ekstruzji surowców pochodzenia organicznego będzie cięty do postaci granulek). Stanowić on będzie półprodukt do produkcji finalnych wyrobów
biodegradowalnych. Jego odbiorcami będą producenci folii i wyrobów foliowych (torebek), zwłaszcza na potrzeby przemysłu spożywczego, w kraju i zagranicą.
Unikalność produktu, stanowiącego nowość w skali przedsiębiorstwa jaki całego rynku, wynikała będzie z połączenia biodegradowalności z właściwościami
bakteriobójczymi, które zostaną nadane poprzez wprowadzenie do receptury związków fenolowych. Efektem realizacji projektu będzie utworzenie nowego zakładu
i rozpoczęcia działalności w zupełnie nowym dla Wnioskodawcy obszarze - produkcji wyrobów biodegradowalnych. Przy tej okazji nastąpi również wzrost
zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 2 etaty, w związku z koniecznością zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników.

RPLU.03.07.00-06-0072/16

KĘPCZYŃSKI PAWEŁ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 493 200,00

2 840 000,00

1 988 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna
07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii
do produkcji stolarki otworowej ALU

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz oprogramowania do produkcji stolarki otworowej z aluminium. Bezpośrednim efektem
projektu będzie wdrożenie wyników przeprowadzonych badań oraz rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o nowy, dotychczas nieprodukowany asortyment drzwi
aluminiowych o podwyższonych własnościach termoizolacyjności. Dodatkowo w wyniku inwestycji nastąpi poprawa jakości dotychczas produkowanych
wyrobów stolarki aluminiowej. Okres realizacji projektu: 03.07.2017 - 30.03.2018 Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 952.359,48 PLN, w tym: - koszty
kwalifikowane: 774.276,00 PLN - koszty niekwalifikowane: 178.083,48 PLN Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu: - Środki publiczne (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego): 70% - Środki własne: 30% Źródła finansowania kosztów niekwalifikowanych: - Środki własne: 100%

RPLU.03.07.00-06-0074/16

DARMEX P.H.U. DARIUSZ POŻAROWSZCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

952 359,48

774 276,00

541 993,20

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-03

2018-03-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie innowacyjności Przedsiębiorstwa Kotlarsko-Ślusarskiego "BAT-GAZ" Adam Bednarz poprzez wdrożenie
wyników prac B+R

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie linii
produkcyjnej do produkcji kotłów centralnego ogrzewania. Wzrost konkurencyjności, atrakcyjności firmy dzięki poczynaniom inwestycyjnym będzie widoczny na
skalę regionu i kraju.

RPLU.03.07.00-06-0075/16

PRZEDSIĘBIORSTWO KOTLARSKO-ŚLUSARSKIE "BAT-GAZ" ADAM BEDNARZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 091 000,00

1 700 000,00

1 190 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2018-04-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Dywersyfikacja produktowa firmy SIGMA S.A. poprzez opracowanie oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnych maszyn
specjalnego przeznaczenia dla przemysłu kuźniczego oraz walcowni dostosowanych do konkretnych warunków oraz
potrzeb użytkownika

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa SIGMA S.A. na rynku krajowym i zagranicznym, podniesienie produktywności i
wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu do produkcji innowacyjnych maszyn specjalnego przeznaczenia dla przemysłu kuźniczego oraz walcowni.
Projekt obejmuje wdrożenie wyników B+R wypracowanych przez Wnioskodawcę w ramach projektu INNOTECH oraz wyników prac B+R planowanych do zakupu od
Politechniki Lubelskiej na podstawie podpisanych warunkowych umów licencyjnych.Rezultatem projektu będą 3 innowacyjne produkty do obróbki plastycznej.
Projekt obejmuje realizację 1 zadania, które realizowane będzie przez w okresie 01.03.2018 - 31.12.2019 r. W ramach zadania Wnioskodawca dokona zakupu
nowego środka trwałego - wytaczarki poziomej, a także rozbuduje halę produkcyjną, w której realizowany będzie projekt. Wskaźniki rezultatu: Liczba wdrożonych
wyników prac B+R: 3, Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 3, Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych: 1, Wzrost zatrudnienia we
wspieranych przedsiębiorstwach: 2, Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów: 800 000,00 zł. Wskaźniki produktu: Inwestycje
prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 1 485 636,50 zł, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia
produktów nowych dla rynku: 1, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy: 1, Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje: 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji: 1, Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R: 1. Grupą docelową niniejszego projektu jest przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, a także zarówno
dotychczasowi, jak i potencjalni Klienci Wnioskodawcy.

RPLU.03.07.00-06-0075/17

SIGMA S.A.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 714 692,43

3 676 591,23

2 205 954,73

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie nowej usługi Art & Solidarity celem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności firmy.

Przedmiotem projektu jest zakup wartości niematerialnej i prawnej (oprogramowania), która służyć będzie wprowadzeniu na rynek oraz do działalności
Wnioskodawcy nowej, cyfrowej usługi dedykowanej podmiotom przemysłów kreatywnych. Usługa ta umożliwi poprawę komunikacji pomiędzy artystami,
organizatorami przedsięwzięć kulturalnych/artystycznych i ich klientami. Zaproponowana usługa zostanie wdrożona poprzez innowacyjny system informatyczny
umożliwiający wymianę korzyści pomiędzy podmiotami tworzącymi sztukę, a jej docelowymi odbiorcami oraz osobami, których życie zawodowe w szeroko
rozumiany sposób związane jest z organizacją przedsięwzięć kulturalnych. Całość wdrażanej w ramach niniejszego projektu technologii informacyjnokomunikacyjnej (TIK) z modułami do zarządzania, logistyki i sprzedaży oraz eManagera stanowi innowacyjność produktową, procesową oraz nietechnologiczą
(marketingową) stosowaną nie dłużej niż 3 lata w skali rynku międzynarodowego. Innowacja ta jest wynikiem zleconych przez Wnioskodawcę prac badawczorozwojowych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjność Wnioskodawcy (cel projektu). Zakres rzeczowy projektu
doprowadzi do osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników produktu i rezultatu.

RPLU.03.07.00-06-0076/16

A&S SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 845 000,00

1 500 000,00

1 050 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności Carmen Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu branży funeralnej

Przedmiotem projektu jest zakup maszyn i urządzeń, w celu wdrożeniu wyników prac badawczo rozwojowych i innowacji technologicznej, czego efektem będzie
dywersyfikacja produkcji oraz zwiększenie mozliwości produkcyjnych zakładu. Dzięki realizacji projektu zostaną wdrożone do produkcji i sprzedaży nowe
produkty, wzrośnie poziom innowacyjności firmy, zwiększy się zatrudnienie, wzrośnie wolumen sprzedaży i w efekcie dochód firmy. Wymienione wartości
znajdują odzwierciedlenie w wartościach założonego w projekcie poziomu adekwatnych wskaźników. Oferta Wnioskodawcy będzie nadal skierowana do firm
branży funeralnej - producentów trumien. Dzieki realizacji projektu będzie oferowany nowy produkt: wielowarstwowe chłonne wybicie trumienne SAFI.

RPLU.03.07.00-06-0078/17

CARMEN ANETA ZDYB WOJCIECH KITAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 312 846,90

1 067 355,20

544 351,15

51,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-19

2019-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Uruchomienie innowacyjnej produkcji olejków i ekstraktów z surowców zielarskich

W ramach projektu UE planuję realizację inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo - przetwórczego oraz zakupie maszyn i urządzeń w celu
RPLU.03.07.00-06-0079/16
rozpoczęcia produkcji nowych wyrobów - tj. ekstraktów (suchych i mokrych) oraz olejków z ziół. Będzie to nowy etap w naszym rozwoju. Zaczniemy oferować
surowiec głębiej przetworzony, o większej zawartości substancji odżywczych. Głębsze przetworzenie produktu oznacza dla nas większe zyski na sprzedaży i wzrost
rentowności naszej działalności. To pozwoli na zdobycie zdecydowanej przewagi na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Produkcja będzie się opierać
na posiadanych przez nas wynikach prac B+R (będzie to praktyczne zastosowanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej). Planowane wdrożenie wyników
prac B+R jest głównym celem projektu. Wdrożenie dotyczy wyników prac B+R w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną
Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 (wdrożenie dotyczy kodu PKD działalności 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych, podklasa ta obejmuje
m.in. produkcję ekstraktów naturalnych oraz olejków). W wyniku realizacji projektu wprowadzę na rynek nowe produkty, takie jak: - ekstrakty suche i mokre olejki ze świeżych i suszonych ziół. W większości nowe produkty będą wysyłane na eksport. W wyniku realizacji projektu wdrożę również innowację, na skalę
międzynarodową, zatrudnię dodatkowych pracowników oraz wprowadzę ekoinnowacje. Cele realizowanego projektu są następujące: 1. Wzrost/poprawa
konkurencyjności na rynku międzynarodowym 2. Wprowadzenie nowych produktów 3. Wdrożenie wyników prac badawczych 4. Wdrożenie innowacji 5. Wzrost
zatrudnienia 6. Budowa społeczeństwa informacyjnego 7. Poprawa środowiska, poprzez wprowadzenie ekoinnowacji. Powyższe cele idealnie wpisują się w cele 3
Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 "Konkurencyjność przedsiębiorstw" oraz w cele Działania 3.7 "Wzrost konkurencyjności MŚP".

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "KRAUTEX" BOGUSŁAW DOMAŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 708 649,47

2 161 279,41

1 512 895,51

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności Archiwum EMIKS poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

Projekt dotyczy udoskonalenia procesu świadczenia Outsourcingowych Usług archiwalnych dla Klientów zewnętrznych w Archiwum EMIKS. Dotyczyć ma on
zmiany procesu zarządzania dokumentacją zgromadzoną w archiwum poprzez wprowadzenie szeregu rozwiązań logistycznych opartych na nowych i
innowacyjnych elementach z branży IT. Celem ma być możliwość znacznego wzrostu jakości oferowanej usługi, wzrostu szybkości dostępu do dokumentów dla
klientów, wzrostu kontroli nad dokumentami i miejscem ich aktualnego przebywania oraz wzrost efektywności i wydajności pracy pracowników EMIKS przy
jednoczesnym wzroście obsługiwanego wolumenu zarządzanych dokumentów. Powyższe będzie możliwe poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii składającej
się z następujących elementów: 1. Beaconów umożliwiających lokalizację wózka mobilnego i wyznaczanie optymalnej ścieżki logistycznej, 2. Systemu
sygnalizatorów LED (stanowiących technologię będącą opracowaniem własnym dokonanym w ramach prac B+R) oraz 3. Technologii RFID (etykiety pasywne,
bramki). Wykorzystanie tych elementów z zakresu technologii informatycznych i komputerowych w jednym systemie stanowi nowatorskie rozwiązanie
redefiniujące sposób świadczenia usługi archiwizacji dokumentów w stosunku do rozwiązań funkcjonujących na rynku.

RPLU.03.07.00-06-0081/16

EMIKS JACEK SAŁASIŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 689 894,56

1 196 000,00

837 200,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-10-01

2018-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego produktu - stacji klejowych ASA do
zaklejania papieru w masie - będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa KRYSTIAN innowacyjnego produktu - stacji klejowych ASA do zaklejania papieru w masie,
które są złożonymi urządzeniami, stosowanymi w instalacjach do produkcji papieru. Odbiorcami produktu będą producenci papieru. Wprowadzenie do oferty
nowego produktu będzie efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R, zrealizowanych przez Wnioskodawcę, co zapewni innowacyjność produktową w
skali międzynarodowej. Aby zrealizować wdrożenie, wnioskodawca zaplanował inwestycje w środki trwałe (maszyny i urządzenia) i wartości niematerialne i
prawne (oprogramowanie). Zakup, uruchomienie, wdrożenie i zintegrowanie wszystkich nowozakupionych elementów projektu z istniejącym systemem
produkcyjnym, umożliwi produkcję nowego, innowacyjnego wyrobu - stacji klejowych ASA. Zakupione nowoczesne maszyny produkcyjne umożliwią również
wprowadzenie nowych oraz udoskonalenie dotychczas oferowanych usług. Wykorzystane w projekcie rozwiązania gwarantują wdrożenie ekoinnowacji.
Wnioskodawca przeprowadził badania rynkowe, by zapewnić skuteczną sprzedaż produktu, będącego rezultatem niniejszego projektu. Dzięki realizacji projektu
nastąpi rozszerzenie działalności eksportowej. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów takich jak: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku
regionalnym, krajowym i międzynarodowym, wzrost poziomu innowacyjności, wprowadzenie nowych/ulepszonych produktów i usług oraz rozwój TIK. Wdrożenie
innowacyjnego produktu pozwoli osiągnąć cele projektu oraz wskaźniki produktu i rezultatu, poprzez unowocześnienie oferty produktowej. W efekcie nastąpi
wzrost obrotów i zatrudnienia, poprawa wyniku finansowego firmy, a tym samym wzrost konkurencyjności oraz znaczące i trwałe umocnienie pozycji
przedsiębiorstwa na rynku.

RPLU.03.07.00-06-0083/16

KLEMENTOWICZ KRYSTIAN KRYSTIAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 841 546,00

2 310 200,00

1 617 140,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2020-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Dywersyfikacja działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa ROLTEX Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty
innowacyjnej maszyny rolniczej do uprawy pasowej opracowanej w wyniku prowadzenia własnych prac badawczorozwojowych

Projekt zakłada wdrożenie wyników własnych prac badawczo rozwojowych Wnioskodawcy w efekcie których zaprojektowano innowacyjną maszynę rolniczą do
uprawy pasowej "strip till". Proponowane rozwiązanie charakteryzuje się parametrami użytkowymi i funkcjonalnymi niespotykanymi dotychczas wśród
technologii proponowanych przez polskich i zagranicznych producentów sprzętu rolniczego. Projekt obejmuje realizację nakładów inwestycyjnych na zakup
niezbędnej infrastruktury produkcyjnej celem dywersyfikacji produkcji (wprowadzenie nowego produktu), co doprowadzi do wypromowania marki
Wnioskodawcy jako producenta maszyn rolniczych i wzmocnienia jego konkurencyjności na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W ramach
projektu planuje się wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nawiązanie współpracy z jednostką naukową w celu
zapewnienia sprawnego uruchomienia procesu produkcji i jego szybką optymalizację. Nowa oferta Wnioskodawcy będzie kierowana w szczególności do dużych
gospodarstw rolnych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych w kraju i za granicą. Rezultatem realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia będzie w
szczególności wdrożenie innowacji produktowej, nietechnologicznej oraz stałe zwiększenie zatrudnienia w zakładzie produkcyjnym Wnioskodawcy.

RPLU.03.07.00-06-0085/16

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ROLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 937 250,00

1 575 000,00

1 102 500,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2017-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 03 Wzmacnianie konkurencyjności
głównie dla MŚP
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacyjnego produktu w firmie Łukasz Niewęgłowski "JUBILER"

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych na zamówienie przez przedsiębiorstwo Łukasz Niewęgłowski "JUBILER" (dalej JUBILER) poprzez
uruchomienie nowego produktu - spersonalizowanego zegarka produkowanego na indywidualne zamówienia Klientów z możliwością samodzielnego
projektowania zegarka przez Klienta począwszy od mechanizmu zegarka, aż po nadruki lub grawery na tarczy czy kształt tarczy. Indywidualizacja i personalizacja
zegarka będzie możliwa dzięki aplikacji internetowej posiadającej niestandardowe funkcjonalności, dzięki którym Klienci będą mogli samodzielnie dobierać
elementy produktu finalnego i wizualizować zegarki przed ich zakupem. Klientami będą osoby indywidualne oraz firmy poszukujące ekskluzywnych prezentów
biznesowych. Cel projektu zostanie osiągnięty przez realizację zadania: 1. Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia wyników prac B+R poprzez
produkcję innowacyjnego spersonalizowanego zegarka. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8);
Liczba wprowadzanych innowacji produktowych; Liczba wprowadzanych innowacji nietechnologicznych; Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów; Liczba wdrożonych wyników prac B+R; WZKAŹNIKI PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1); Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje (CI2); Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji; Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R;
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28); Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu
wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29); Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) CI6.

RPLU.03.07.00-06-0087/16

ŁUKASZ NIEWĘGŁOWSKI "JUBILER"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 216 426,66

988 964,77

692 275,30

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-10-31

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie usługi VRVT (Virtual Reality Vertigo Therapy) będącej efektem prac B+R nad opracowaniem kompleksowego
programu diagnostyczno-terapeutycznego zawrotów głowy z wykorzystaniem gogli wirtualnej rzeczywistości nowej
generacji u pacjentów z dysfunkcją układu przedsionkowego o charakterze obwodowym

---CEL: Wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R w postaci uruchomienia innowacyjnej usługi
RPLU.03.07.00-06-0089/16
VRVT (Virtual Reality Vertigo Therapy) - kompleksowego programu diagnostyczno-terapeutycznego zawrotów głowy z wykorzystaniem gogli wirtualnej
rzeczywistości nowej generacji u pacjentów z dysfunkcją układu przedsionkowego o charakterze obwodowym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację
zadania "Inwestycje niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R w postaci uruchomienia innowacyjnej usługi VRVT" obejmującego zakup środków trwałych oraz
robót i materiałów budowlanych. ---CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: ---NA POZIOMIE PRODUKTU: 1.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 4.
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R 5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów
nowych na rynku 6. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 7. Inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw ---NA POZIOMIE REZULTATU: 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 2. Liczba wprowadzonych
innowacji produktowych 3. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 4. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów
5. Liczba wdrożonych wyników prac B+R ---PRODUKT: Innowacja produktowa w postaci usługi VRVT. Innowacyjność polega na zastosowaniu wirtualnej
rzeczywistości w postaci gogli nowej generacji, opartych o platformę Google Cardboard. Planuje się strategię cenową oferując aplikację mobilną dla pacjentów w
celu monitorowania efektów terapii oraz stanu zdrowia chorych, bez dodatkowych opłat.

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA VERTIGOMED TOMASZ STANKIEWICZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

602 098,87

602 098,87

421 469,19

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-06-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Ośrodek leczenia przewlekłego bólu urogenitalnego i terapii otyłości olbrzymiej

Celem nadrzędnym Spółki i zdefiniowanej inwestycji jest wzrost konkurencyjności spółki na rynku usług med. Celem niniejszego projektu jest wdrożenie do
RPLU.03.07.00-06-0091/16
działalności Spółki wyników prac badawczych poprzez uzyskanie finansowania dla uruchomienia Ośrodka leczenia przewlekłego bólu urogenitalnego i terapii
otyłości olbrzymiej. Wsparcie nowej firmy pozwoli na zmniejszenie bariery rozwoju wynikającej z utrudnionego dostępu do finansowania a tym samym pobudzi i
zwiększy jej konkurencyjność na rynku specjalistycznych usług medycznych poprzez zaoferowanie nowych innowacyjnych metod leczenia, które są wynikiem prac
badawczych prowadzonych przez Prezesa spółki Projekt przewiduje realizację 1 zadania.W ramach niniejszego zadania zostaną zrealizowane 3 rodzaje działań: 1.
zakupione urządzenia bezpośrednio służące wprowadzeniu dwóch nowych metod leczenia i nowych usług medycznych do przedsiębiorstwa. Realizacja zad,to
10.2016-12.2017 2. prace budowlane związane z adaptacją obiektu na Ośrodek 3. zakupione urządzenia wspomagające procesy leczenia i niezbędne do
uruchomienia Ośrodka i leczenia w nim pacjentów. Efektem będzie wprowadzenie dwóch nowych dla spółki i dla rynku metod leczenia w innowacyjny na skalę
międzynarodową sposób: 1.leczenia przewlekłego bólu urogenitalnego (wulwodynii) programem terapeutycznym Recover 2.leczenie otyłości olbrzymiej Ważka
wskaźniki w wyniku realizacji projektu to: a)w trakcie realizacji projektu -uzyskanie wsparcia dla 1 firmy i realizacja inwestycji, która oparta jest na wdrożeniu
wyników własnych prac badawczych i zaoferowaniu nowych usług; pobudzenie firmy do generowania własnych środków na inwestycję b)jako rezultat projektu stworzenie 2 miejsc pracy, wprowadzenie 2 usług na rynek krajowy, uzyskanie założonego poziomu przychodów z nowych usług, eksport usług. Projekt wpisuje się
w regionalną specjalizację - medycyna i zdrowie, wpłyniena rozwój gospod. regionu, ale przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa

"TERPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

966 732,30

966 732,30

676 712,61

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-20

2017-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac B+R w firmie PPH WALDI poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych wkładek obuwniczych.

Głównym celem i przedmiotem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH WALDI poprzez wdrożenie wyników zleconych prac B+R oraz
RPLU.03.07.00-06-0093/16
wdrożenie innowacji w zakresie produkcji wkładek obuwniczych na bazie termoplastycznych tworzyw sztucznych. Projekt dotyczy pokrewnej dywersyfikacji
działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów na rynek (innowacja produktowa), wytwarzanych dzięki wdrożeniu nowoczesnej linii technologicznej
(innowacja procesowa). W ramach projektu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, które są bezpośrednim efektem wdrażanych prac B+R. Planuje się
zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych tworzących wspólnie linię technologiczną do wytwarzania nowych produktów m.in. ploter do rozkroju materiałów ze
zintegrowanym oprogramowaniem, prasa rozgrzewająca materiał, prasa do formowania wkładek obuwniczych z agregatem chłodniczym, formy do produkcji
wkładek obuwniczych (damskie, męskie i dziecięce) oraz automaty szwalnicze z czytnikiem kodów. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. otrzymanie
wsparcia (dotacji) w zakresie: inwestycji, wdrażania wyników prac B+R oraz wprowadzenia produktów nowych dla rynku i dla firmy. W efekcie zostaną
zrealizowane wskaźniki rezultatu związane ze wzrostem zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc pracy, wprowadzenie innowacji produktowej i
procesowej, wdrożenie wyników prac B+R oraz osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nowych i udoskonalonych produktów (wartość dodana projektu). Grupą
docelową stanowić będą przede wszystkim dotychczasowi odbiorcy zakładu pochodzący z rynku krajowego oraz zagranicznego w tym m.in. hurtownie i sklepy oraz
klienci indywidualni jak również projekt umożliwi wejście na nowych segment odbiorców jakim będą producenci obuwia. Wynikiem projektu będzie też
internacjonalizacja działalności.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE WALDI ROBERT SUJKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 101 296,68

895 363,15

626 754,20

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2018-08-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój Nefron Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty ulepszonej e-usługi

Projekt ten dotyczy wprowadzenia istotnych ulepszeń w świadczonej usłudze telediagnostyki przetoki tętniczo-żylnej u osób hemodializowanych oraz po
RPLU.03.07.00-06-0095/16
przeszczepie nerki w oparciu o wyniki prac B+R. Głównym celem projektu jest zatem wdrożenie uzyskanych rezultatów prac B+R do prowadzonej działalności,
która w rezultacie pozwoli zaoferować ulepszoną usługę Nefron mobile, której innowacyjność będzie mierzona w skali międzynarodowej. Tym samym zyskamy
możliwość rozwoju działalności eksportowej o nowe rynki oraz zwiększenia w sposób istotny zakresu grupy docelowej, zarówno pod względem geograficznym, jak
i technicznym. Niniejszy projekt obejmie zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci oprogramowania stworzonego w oparciu o wyniki przeprowadzonych
przez nas prac B+R. Nabyty system umożliwi dokonanie ulepszeń oferowanej usługi w trzech zasadniczych obszarach: technologii udostępniania e-usługi,
rozwiązań w obszarze diagnozowania stanu przetoki tętniczo - żylnej, zakresu udostępnionych funkcjonalności. Głównymi mierzalnymi rezultatami realizacji
niniejszego projektu będzie: wdrożenie wyników prac B+R, rozwój oferty o nową, ulepszoną usługę, utworzenie nowego miejsca pracy. Z kolei do bezpośrednich
efektów realizacji projektu będzie można zaliczyć zwiększenie poziomu konkurencyjności oraz rozwój przedsiębiorstwa wraz z pozyskaniem perspektyw ekspansji
na nowe rynki oraz tym samym dotarcie do nowej grupy klientów.

NEFRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 192 854,00

969 800,00

678 860,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-10-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacji w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa AUTOGAZ s.c. Monika Zalewska, Paweł
Świerczewski

Projekt wpisuje się w cele związane z inteligentnym wzrostem gospodarczym, rozumianym jako budowanie gospodarki opartej na innowacjach i wiedzy. Dotyczy
RPLU.03.07.00-06-0096/16
inwestycji początkowej i wdrożenia planowanych do zakupu wyników prac B+R (na potrzeby prowadzenia nowej działalności w ramach kodu 25.61.Z) tj.
wdrożenie w wyniku planowanych do zakupu wyników prac b+r zupełnie nowej innowacyjnej usługi regeneracji turbosprężarek (innowacyjność potwierdzona
opinią o innowacyjności). Planowane do zakupu i wdrożenia wyniki badań dotyczą dynamicznego badania strumienia masy i objętości przepływu gazu/powietrza
przez kanały turbosprężarki w procesie jej regeneracji i wpływ tego strumienia na efekty końcowe części poddanej temu procesowi. Projekt dotyczy inwestycji w
niezbędne rzeczowe aktywa trwałe i zakupu wyników prac b+r. Realizacja projektu poprawi konkurencyjność firmy i zwiększy innowacyjność również regionu. W
oparciu o wytyczne i założenia planu rozwoju eksportu planujemy wprowadzenie nowej usługi na rynek niemiecki. Projekt zakłada zatrudnienie
wykwalifikowanego pracownika. Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie do oferty nowej innowacyjnej usługi - innowacja produktowa w skali
międzynarodowej. Kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu w sekcji C.II wniosku. Wdrożenie nowej usługi pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału i szans
rozwojowych przedsiębiorstwa. W projekcie występuje wartość dodana (wskaźnik >1). Projekt na etapie realizacji i po zakończeniu wykazuje ograniczenie
negatywnego odziaływania na środowisko oraz zapewnia większą odpowiedzialność w gospodarowaniu zasobami naturalnymi (oszczędność energii i surowców).
Posiadamy długofalową strategię rozwoju, która zawiera elementy CSR (uwzględniamy interesy różnych grup społecznych i interesariuszy projektu oraz ochronę
środowiska a także szczególnie dbamy o relacje z otoczeniem zewnętrznym firmy).

AUTOGAZ S.C. MONIKA ZALEWSKA, PAWEŁ ŚWIERCZEWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

273 675,00

220 500,00

154 350,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac B+R w firmie ZPHU "AMIKUS" w zakresie innowacyjnej technologii produkcji zniczy.

Głównym celem i przedmiotem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji w zakresie
produkcji zniczy i wkładów. Projekt dotyczy pokrewnej dywersyfikacji działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów na rynek (innowacja produktowa),
wytwarzanych dzięki wdrożeniu nowoczesnej linii technologicznej (innowacja procesowa) oraz udoskonalenie dotychczas oferowanych produktów. W wyniku
wdrożenia prac B+R powstaną produkty o nowym składzie masy wykorzystywanej przy produkcji zniczy i wkładów i właściwościach przyjaznych środowisku.
Projekt obejmuje realizację zadań, które są bezpośrednim efektem wdrażanych prac B+R. Planuje się zakup automatycznej linii do napełniania zniczy i wkładów,
dzięki której możliwe będzie wytwarzanie nowych produktów, lakierni i automatycznej linii pakującej gotowe wyroby. Rozszerzenie oferty wiąże się z potrzebą
budowy budynku magazynowego wysokiego składowania oraz jego niezbędne wyposażenie (regał magazynowy, wózek magazynowy, wózek widłowy, owijarka
palet). W wyniku dywersyfikacji działalności oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych niezbędny jest zakup samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 5t. z
windą załadunkową celem dystrybucji nowych i ulepszonych produktów oraz mobilnego systemu sprzedaży. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj.
otrzymanie wsparcia (dotacji) w zakresie inwestycji, wdrażania wyników prac B+R, wprowadzenia produktów nowych dla rynku oraz dla firmy. W efekcie zostaną
zrealizowane wskaźniki rezultatu związane ze wzrostem zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc pracy, wprowadzenie innowacji produktowej i
procesowej, wdrożenie wyników prac B+R oraz osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nowych i udoskonalonych produktów (wartość dodana projektu). Grupą
docelową projektu są hurtownie, sieci sklepów, właściciele stoisk handlowych oraz sklepy detaliczne pochodzące z rynku krajowego. Wynikiem projektu będzie
też internacjonalizacja działalności.

RPLU.03.07.00-06-0099/16

RENATA KOZIOŁ ZPHU "AMIKUS" ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 377 551,57

2 745 976,89

1 922 183,81

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2018-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 03 Wzmacnianie konkurencyjności
głównie dla MŚP
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii
wycinania laserowego z obróbką mechaniczną na prasach mimośrodowych w celu uruchomienia wytwarzania nowego
produktu - sita żaluzjowego ze skrzydłem (lamelą) dużych wydajności LDW.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii wycinania laserowego z obróbką mechaniczną na prasach mimośrodowych oraz uruchomienie
produkcji i wprowadzenie na rynek nowego produktu - sita z żaluzjowymi lamelami LDW, będących wynikiem przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R.
Opracowane przez Wnioskodawcę rozwiązania zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP i posiadają jego pozytywną opinię, która nie podważa ich nowości i
wynalazczości. W efekcie OSKO-PLAST zamierza dostarczyć na rynek polski - w pełni innowacyjne, stosunkowo tanie, proste i niezawodne innowacyjne sito do
kombajnów zbierających zboże, kukurydzę, rzepak i rośliny strączkowe. Proponowane sito z lamelami LDW może być instalowane w kombajnach pracujących na
polach o znacznym zróżnicowaniu ukształtowania (teren płaski i pagórkowaty). W ramach projektu Wnioskodawca planuje zrealizować następujące zadania: 1)
Rozbudowa budynku produkcyjnego; 2) Zakup wycinarki laserowej; 3) zakup sprężarki śrubowej 4) Zakup regałów wysokiego składowania; 5) Zakup nożycowego
elektrycznego wózka podnośnikowego; 6) Zakup zgrzewarki z agregatem do schładzania; 7) Zakup komputerowej stacji roboczej wraz z monitorem. Inwestycja
zrealizowana zostanie w jednym etapie. Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia przewidziany jest na styczeń 2017. Zakończenie w grudniu 2017. Koszt realizacji
inwestycji został oszacowany na kwotę 2 661 845,93 PLN netto, podatek VAT to 612 224,56 PLN, zaś wartość brutto 3 274 070,49 PLN. Uruchomienie nowej
produkcji doprowadzi do zwiększenia produkcji, przychodów ze sprzedaży i rentowności poprzez wprowadzenie na rynek nowego asortymentu - innowacyjnego
produktu. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozbudowa przedsiębiorstwa, unowocześni się wyposażenie techniczne. Zwiększy się poziom innowacyjności,
produktywność, efektywność i wydajność pracy, co doprowadzi do zwiększenia skali produkcji, a w konsekwencji do zwiększenia konkurencyjności.

RPLU.03.07.00-06-0102/16

OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 274 070,49

2 661 845,93

1 863 292,12

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kopert w działalności F.H.U. Papertrade

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa F.H.U. PAPER TRADE Piotr Panasiuk na rynku krajowym i zagranicznym, podniesienie RPLU.03.07.00-06-0103/16
produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu nowych i ulepszonych produktów. W projekcie jest jedno zadanie ro realizacji, trwające 19
m-cy, obejmujące zakup maszyny do produkcji kopert. Nazwa zadania: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa FHU Paper Trade Piotr Panasiuk dzięki
wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania produkcji kopert bąbelkowych, a tym samym wprowadzeniu do oferty nowych produktów, w postaci 2 nowych
wymiarów kopert bąbelkowych (z zabezpieczeniem powietrznym) oraz udoskonalenia kopert dotychczas produkowanych. Wskaźniki produktu: Inwestycje
prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 286 500,00 zł, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia
produktów nowych dla firmy 1, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 1, Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 1, Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie wdrożenia prac B+R 1. Wskaźniki rezultatu: Liczba wdrożonych wyników prac B+R 1, Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 1,
Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów 400000 zł, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC) 2. Grupą
docelową są firmy i instytucje, będące klientami Wnioskodawcy, którzy będą kupować od niego nowe i udoskonalone produkty.

F.H.U. PAPER TRADE SP. Z O. O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 174 650,00

955 000,00

668 500,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-31

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych w Centrum Stomatologicznym "ELSTOM" Elwira Sadlik-Zając

CELEM PROJEKTU jest wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych na zlecenie Centrum Stomatologicznym ELSTOM Elwira Sadlik-Zając poprzez uruchomienie
produkcji NOWEGO PRODUKTU - prac protetycznych z wykorzystaniem Tecno Med Mineral Dentine (TMMD). TMMD nadaje pracom protetycznym innowacyjne
cechy wytrzymałościowe oraz biologiczne, unikalną odporność na kamień nazębny oraz biozgodność. Wnioskodawca będzie sprzedawał swój produkt
bezpośrednio pacjentom, jak również podmiotom instytucjonalnym. Ze względu na dużą innowacyjność produktu na rynku światowym (TMMD wszedł na rynek w
2016) Wnioskodawca spodziewa się również dużego zainteresowania stomatologów w całej Unii Europejskiej. Cel projektu zostanie osiągnięty przez realizację
ZADAŃ: Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania do obsługi sprzętu niezbędnego do stworzenia pracowni protetycznej, gdzie wytwarzane będą innowacyjne
prace protetyczne z wykorzystaniem TMMD. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8); Liczba
wprowadzanych innowacji produktowych; Liczba wprowadzanych innowacji procesowych; Liczba wprowadzanych innowacji nie technologicznych; Przychody ze
sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów; Liczba wdrożonych wyników prac B+R WZKAŹNIKI PRODUKTU Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie (CI1); Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2); Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji; Liczba przedsiębiorstw wspartych w
zakresie wdrożenia wyników prac B+R; Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28); Liczba
przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29); Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje) CI6

RPLU.03.07.00-06-0104/16

CENTRUM STOMATOLOGICZNE "ELSTOM" ELWIRA SADLIK-ZAJĄC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

688 775,00

688 775,00

482 142,48

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-11-01

2017-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Nowoczesny proces wdrażania nowych produktów zaimplementowany innowacyjną technologią wytwarzania CNC.

Projekt będzie polegał na wdrożeniu nowoczesnej technologii grawerowania mechanicznego poprzez frezowanie przy pomocy 3 osiowej obrabiarki HASS
sterowanej numerycznie (technologia CNC). Jest to bardzo nowoczesna technologia produkcji, wykorzystującą rozwiązania informatyczne i komputerowe o co
najmniej krajowym stopniu innowacyjności, nie występująca jeszcze w ogóle w regionie lubelskim. Projekt będzie polegał na zaimplementowaniu innowacji
procesowej zawierającej szereg nowatorskich rozwiązań technicznych i informatycznych ( z dziedziny automatyki i informatyki) m.in. nowatorski układ
sterowania NGC. Projekt zakłada jednocześnie innowację nie technologiczną związaną z organizacją produkcji i miejsca pracy. Wdrożenie nowej technologii ma
na celu wprowadzenie na rynek krajowy innowacyjnych produktów tj. wytwarzanych w procesie grawerowania mechanicznego precyzyjnych wyrobów
produkowanych w tej technologii z bardzo szerokiej gamy materiałów (również materiałów trudnoobrabialnych, ale odpornych i wytrzymałych - stali węglowych,
stopowych, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych) a jednocześnie charakteryzujących się wysoką jakością detali. Wysoka jakość detali w produktach będzie
stanowiła o ich innowacyjności na rynku krajowym.Przy wszystkich tych swoich zaletach projekt ten ma jeszcze jedną równie ważną - jest możliwy do
zaimplementowania dla mikroprzedsiębiorcy ze względu na stosunkowo nie duże koszty wdrożenia oraz nie wymaga instalacji na dużych powierzchniach
produkcyjnych. Technologia ta zawiera wysoki poziom rozwiązań TIK, dlatego nawet niewielki zakład produkcyjny będzie mógł osiągnąć taki poziom wydajność i
kosztów, przy którym skutecznie będzie mógł konkurować na krajowym a nawet międzynarodowym rynku dzięki sprzedaży online. Realizacja projektu będzie
dużym krokiem w rozwoju firmy GRAVEN, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności podmiotu z sektora MŚP z regionu lubelskiego co jest założeniem działania
3.7.

RPLU.03.07.00-06-0105/16

GRAVEN SŁAWOMIR ZUBIAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

197 808,72

197 808,72

138 466,10

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2017-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PPH INTER-GLASS BARBARA BALOG POPRZEZ WDROŻENIE
UDOSKONALONYCH PRODUKTÓW

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa P.P.H Inter Glass Barbara Balog na rynku krajowym i zagranicznym, podniesienie
produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu ulepszonych produktów. Ich wprowadzenie do działalności będzie możliwe dzięki
doposażeniu parku technologicznego i zaimplementowaniu innowacyjnej technologii produkcji. Projekt będzie realizowany przez 19 miesięcy, od 31.05.2017 do
3112.2018. W projekcie planowane jest 1 zadanie: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH Inter Glass Barbara Balog dzięki wprowadzeniu
udoskonalonych produktów: a) malowane szkło płaskie, b) lustra do mebli, c) szkło transparentne. W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożona innowacyjna
na skale światową technologia malowania szkła płaskiego. W ramach zadania planowany jest zakup następujących środków trwałych: Automatyczna linia do
rozkroju szkła 1 kpl. Szlifierki dwukrawędziowe 1 kpl. Myjka pozioma do szkła 1 szt. Pół-automatyczna wiertarka do dwustronnej obróbki szkła 2 szt. Wskaźniki
planowane do osiągnięcia: Produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 650 265, 66 zł, Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 1. Rezultatu: Liczba
wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 1, Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 1, Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów 982510 zł, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC) 2. Grupą docelową projektu są klienci Wnioskodawcy, głównie
fabryki mebli. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie na rynek 3 produktów udoskonalonych.

RPLU.03.07.00-06-0106/16

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "INTER-GLASS" BARBARA BALOG

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 666 089,20

2 167 552,20

1 517 286,53

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-31

2018-12-31

Konkursowy

08 Budownictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój firmy MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie do oferty
nowych produktów.

Przedmiot projektu skupia się na zwiększeniu konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu - palnika z ruchomym rusztem
przystosowanego do opalania pelletem gorszej jakości z przeznaczeniem do zastosowania przemysłowego. Nowowprowadzone palniki będą osiągały moc od 100
do nawet 500 kW. Realizacja projektu możliwa będzie w oparciu o wdrożenie prac badawczych przeprowadzonych przez firmę MK Mikroenergia oraz inwestycje
związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającej produkcję palnika. Wprowadzenie do oferty firmy nowego palnika
przyczyni się do pozyskania nowych grup odbiorców zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, zwiększenia przychodów, co w sposób bezpośredni przełoży
się również na zwiększenie zatrudnienia. Prace wdrożeniowe będą prowadzone z udziałem jednostek nauko - badawczych, dzięki czemu nastąpi zacieśnienie
współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a ośrodkami badawczymi. Wzmocniony zostanie również potencjał badawczo - rozwojowy firmy (techniczny, kadrowy), co
zaowocuje kolejnymi badaniami mającymi na celu opracowanie nowych rozwiązań w branży grzewczej. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2017 do
31.12.2017.

RPLU.03.07.00-06-0107/16

MK MIKRO ENERGIA KAZIMIERZ MARTYCHOWIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

246 575,15

200 467,60

140 327,32

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2018-03-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Utworzenie Puławskiego Centrum Weterynaryjnego

Celem projektu jest uruchomienie przychodni weterynaryjnej, w której świadczone będą: trzy nowatorskie w skali kraju usługi (wytwarzanie i wszczepianie
wchłanialnych implantów, do naprawy ubytków kostnych, drukowanych w technologii druku 3D; TTA Hybrid; przeszczep biodra u psa metodą Helica oraz 3Con
stem), oraz jednej usługi nowej w skali Regionu (artroskopia). Zakres projektu obejmuje zakup wyposażenia dla tworzonej przychodni, która będzie
funkcjonowała w budynku znajdującym się na obszarze Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Puławach. Odbiorcami usług będą właściciele zwierząt z
terenu Polski oraz przychodnie działające w innych krajach.

RPLU.03.07.00-06-0109/16

PUŁAWSKIE CENTRUM WETERYNARYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

740 084,22

584 946,50

409 462,18

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-10-31

2019-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R przez firmę FollowUp

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi korzystania z systemu Xtur 2.0. Realizacja tego zadania możliwa będzie dzięki osiągnięciu
celu głównego projektu jakim jest wdrożenie wyników prac B+R dotyczących automatyzacji procesów fakturowania i rozliczeń w nowej wersji systemu Xtur.
Usługa polegać będzie na korzystaniu z systemu Xtur 2.0. w formule SaaS (oprogramowanie jako usługa) i dotyczyć będzie obsługi procesów fakturowania i
rozliczeń firm z branży turystycznej (biura podróży-grupa docelowa usługi). Technologia zastosowana w nowym systemie umożliwi znaczne udoskonalenie
dotychczasowego rozwiązania (automatyzacja procesów, wprowadzenie nowych funkcjonalności) i udostępnienie na rynku oprogramowania o nie spotykanym
dotychczas zestawie funkcjonalności. W ramach projektu zatrudnione zostaną 2 nowe wysoko wykwalifikowane osoby.

RPLU.03.07.00-06-0111/16

FOLLOWUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 810 550,00

2 285 000,00

1 599 500,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2018-07-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy WI-TECH Piotr Winiarczyk poprzez wdrożenie wyników badań.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnego silnika hydraulicznego (satelitowego). W związku z powyższym firma WI-TECH
postanowiła dokonać zakupu innowacyjnej technologii w zakresie hydraulicznego silnika, który będzie miał zastosowanie w : górnictwie, energetyce,
budownictwie oraz szeroko pojętym przemyśle maszynowym. Silniki hydrauliczne o małych gabarytach i wysokiej sprawności ale małej awaryjności oraz długimi
okresami między przeglądowymi, mają zastosowanie począwszy od narzędzi (klucze udarowe, piły, wiertarki ,przecinarki) przez maszyny produkcyjne kończąc na
ciężkim przemyśle maszynowym (kombajny, ciągniki, ładowarki i inne ). Aby uruchomić produkcję konieczny jest zakup następujących maszyn i urządzeń:
elektrodrążarka, laserowe urządzenie pomiarowe, specjalistyczna szlifierka CNC oraz sprężarka śrubowa.

RPLU.03.07.00-06-0112/16

WI-TECH PIOTR WINIARCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 466 150,00

1 995 000,00

1 396 500,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-10

2018-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług

W ramach projektu planuję zakup wiertnicy i wdrożenie wyników prac B+R. Po uzyskaniu dotacji zrealizuję Umowę przedwstępna warunkową dotyczącą wyników
prac B+R i zakupię wyniki prac. Obszar badań dotyczyć będzie elementów głowicy roboczej do wiertnicy w zakresie statycznych i dynamicznych prób
wytrzymałościowych oraz udarnościowych. Ponadto wyniki B+R dotyczyć będą badań parametrów ścierania, rozkładów twardości w przekroju materiału
uwzględniającym naniesienie warstwy materiału eutektycznego. To umożliwi wdrożenie nowej technologii w mojej firmie. Planowane wdrożenie wyników prac
B+R jest głównym celem projektu. Wdrożenie dotyczy wyników prac B+R w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 (wdrożenie dotyczy kodu PKD działalności 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich). W
wyniku realizacji projektu wprowadzę na rynek nowe usługi: - wykonywanie wierceń próbnych mających na celu badanie mechaniki gruntu - budowa studni wykonywanie odwiertów pod pompy ciepła, z instalowaniem pomp ciepła. Wprowadzę również innowację produktową na skalę międzynarodową. W wyniku
realizacji projektu zatrudnię dodatkowych pracowników oraz wprowadzę ekoinnowacje. Cele projektu idealnie wpisują się w cele 3 Osi Priorytetowej RPO WL na
lata 2014-2020 "Konkurencyjność przedsiębiorstw" oraz w cele Działania 3.7 "Wzrost konkurencyjności MŚP".

RPLU.03.07.00-06-0113/16

"DANIEL" USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE SZKUTNIK DANIEL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

941 343,60

762 320,00

533 624,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Konkursowy

08 Budownictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań procesowych i produktowych

Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej naszego
przedsiębiorstwa. Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in. poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na wdrożenie wyników prac badawczych celem
uruchomienia produkcji. Do realizacji założonych celów niezbędny jest zakup: w zakresie kosztów kwalifikowalnych : 1. Linia do rozkroju kręgów na taśmy lub
arkusze szt. 1, 2. Linia do profilowania i cięcia blachodachówki D-35 szt. 1, 3. Automat do profilowania trapezowych gąsiorów kalenicowych szt.1, 4. Automat do
profilowania dachówkowych gąsiorów kalenicowych szt.1, 5. Automat do profilowania wiatrownic dachowych szt.1, 6. Drukarka przemysłowa do znakowania
wyrobów, szt. 5, 7. System centralnego zarządzania produkcją szt.1. Kosztów niekwalifikowanych obejmujących wdrożenie know-how dwu technologii na łączną
kwotę 67 650 brutto PLN. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników na poziomach: PRODUKTU: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
(CI1) 1 szt., 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) 1 szt. 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 1szt. 4. Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R 1szt. 5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu w prowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28)
1szt. 6. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) 1szt. 7. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) = 736 000,00 zł REZULTATU: 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) 3 etaty, EPC 2. "Liczba
wprowadzonych innowacji produktowych" 5 SZT 3. "Liczba wprowadzonych innowacji procesowych" 2 SZT 4. "Liczba wprowadzonych innowacji
nietechnologicznych" 1 SZT 5. "Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów 1 781 333,69 ZŁ 6. "Liczba wdrożonych wyników prac
B+R" 2 SZT.

RPLU.03.07.00-06-0114/16

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-JOLA BI" M. I T. WIDERLIK - SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 859 750,00

2 270 000,00

1 589 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2019-04-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój firmy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Beata Skowera Sygacz poprzez wprowadzenie nowych usług

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R (innowacja w skali krajowej). Ponadto w ramach projektu zaplanowane zostało rozszerzenie oferty
RPLU.03.07.00-06-0115/16
Wnioskodawcy o usługi dotąd nieoferowane. Celem pośrednim umożliwiającym zrealizowanie celu głównego jest stworzenie nowych miejsc pracy. Realizacja
przedmiotowego projektu zwiększy konkurencyjność wnioskodawcy oraz skalę jego działalności. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO
WL 2014 - 2020 wsparcie zaplanowane w ramach Działania 3.7 ma na celu przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, know - how, a także
pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BEATA SKOWERA-SYGACZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

846 435,00

846 435,00

592 504,46

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-09-19

2017-12-14

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Ekobiznes - budowa stacji demontażu i recyklingu pojazdów w Międzyrzecu Podlaskim

Realizacja projektu zakłada powstanie stacji demontażu i recyklingu pojazdów samochodowych. Zakres rzeczowy obejmuje: - roboty budowlane - budowa stacji
RPLU.03.07.00-06-0119/16
demontażu i recyklingu pojazdów, - zakup używanego środka trwałego - maszyny przeładunkowej z rozbudowanym systemem wysięgników, zakup nowych środków
trwałych - systemu demontażu i recyklingu pojazdów - system ten przeznaczony jest do kompleksowej realizacji procesów osuszania, demontażu oraz zarządzania
gospodarką materiałową w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu osiągnięcia efektu synergii, wynikającego z zagospodarowania i
przetwarzania samochodów wycofanych z użytku oraz separowania poszczególnych frakcji materiałowych i odpadów powstających w wyniku demontażu przy
zagwarantowaniu najwyższych standardów ekonomiki, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. System ten jest nowatorskim rozwiązaniem technologicznym
i nie był dotychczas oferowany w Polsce. - zakup nowych środków trwałych - pozostałego wyposażenia stacji demontażu i recyklingu Realizacja projektu zakłada
wdrożenie wyników badań naukowych opisanych w dołączonym raporcie i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań procesowych i organizacyjnych.
Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie nowej usługi - demontażu i recyklingu pojazdów. Projekt wpłynie na wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i
wejście z ofertą na rynki zagraniczne. Przedsiębiorstwo w swojej działalności stosuje zasady CSR. Na potrzeby planowanej inwestycji przeprowadzono analizę
popytu i konkurencyjności.

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ŁUKASZ FILIPIUK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 695 182,92

2 669 716,42

1 868 801,48

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2019-03-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności Przychodnii Weterynaryjnej HICAVET poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi diagnostyki
rodokokozy źrebiąt z wykorzystaniem nowoczesnych technologicznie urządzeń i oprogramowania informatycznego

Wnioskodawcą projektu jest Przychodnia Weterynaryjna HICAVET dr n. wet. Cezary Hubert Krawczyk.Projekt będzie realizowany w okresie 01.07.2017 r.RPLU.03.07.00-06-0121/16
31.12.2017 r.,Wartość projektu wyniesie 307176, 60 zł, koszty kwalifikowalne to 274420,00 zł.Projekt jest realizowany jednoetapowo. Celem projektu jest
zwiększenie konkurencyjności przychodni, zwiększenie przychodów, wzrost zatrudnienia oraz rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne i informatyzacja Cele
zostaną zrealizowane poprzez wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnej usługi diagnostyki rodokokozy źrebiąt czego skutkiem będzie zwiększenie
wyleczalności tej choroby.Choroba występuje na całym świecie i jest ważnym problemem oraz przyczyną dużych strat w odchowie źrebiąt.Rozpoznawanie wymaga
zastosowania badań dodatk. i w związku z tym jest trudne w praktyce terenowej.Szybka diagnoza i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia pozwala zwykle na
zmniejszenie śmiertelności źrebiąt do kilku, kilkunastu procent.Grupę doc.stanowią właściciele i hodowcy koni, opiekujący się źrebiętami, oraz kontrahenci
planujący dokonać transakcji kupna/sprzedaży koni. Usługi odbywać się będą bez ograniczeń terytorialnych, jednakże główną grupa docelowa będą źrebięta
będące własnością stałych klientów stajni i stadnin.Dzięki wykorzystaniu urządzeń tj. USG ESAOTE My Lab Alpha z funkcją elastografii, a także aparatu GIERTH TR
90/30 z cyfrowym system pośrednim AGFA CR 10-X usługa będzie wykonywana na światowym technologicznie poziomie, będzie ultra szybka, bezp., bezinwazyjna i
będzie możliwa do wykonywania w terenie.Do realizacji celów przyczyni się również nowoczesny system informatyczny wspomagający komunikację z klientami i
środowiskiem badawczym na całym świecie.Współpraca ze stadninami nakłada na wnioskodawcę konieczność rozszerzenia oferty usługowej o usługę związaną z
diagnostyką i leczeniem rodokokozy. Istnieje zdiagnozowana potrzeba wprowadzenia nowoczesnej diagnostyki, jednocześnie znacząco zwiększająca szanse na
wyleczenie źrebiąt.

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA HICAVET DR N. WET. CEZARY HUBERT KRAWCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

307 176,60

274 420,00

192 093,99

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-02-28

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac B+R drogą do poprawy konkurencyjności i innowacyjności DentArtis s.c. Maryla Kozicka
Czupkałło Łukasz Czupkałło

Przedmiotem inwestycji jest wdrożenie wyników B+R. Efektem podjętych działań będzie dywersyfikacja prowadzonej działalności, poprzez stworzenie
RPLU.03.07.00-06-0122/16
nowoczesnego gabinetu protetyczno-implantologicznego wyposażonego w innowacyjne i nowoczesne urządzenia i wartości niematerialne i prawne , które
pozwolą firmie na: - wprowadzenie nowych produktów/usług - produkcja szyn implantologiczych - znacznie wzbogaci zakres dotychczasowej oferty wnioskodawcy
w zakresie usług protetycznych. Szyny implantologiczne umieszczane są w jamie ustnej pacjenta podczas zabiegu. Daje to pewności właściwego przeprowadzenia
zabiegu implantologicznego. - udoskonalenie usług obecnie świadczonych - obecnie leczenie protetyczne u wnioskodawcy odbywa się technikami
konwencjonalnymi za pomocą mas silikonowych oraz aligantowych. Wyciski pobierane są łyżką i przesyłane do pracowni techniki dentystycznej gdzie technik
wykonuje dalsze prace i później odsyła gotowe modele. W związku z powyższym leczenie znacznie się wydłuża. Wprowadzenie w gabinecie procesu
technologicznego służącego do samodzielnego projektowania precyzyjnych szablonów, znacznie skróci czas leczenia pacjenta nawet do jednej wizyty, ponieważ
szablony będą produkowane na miejscu. - wzrost konkurencyjności - realizacja projektu pozwoli zwiększyć konkurencyjność na rynku. Dysponowanie
nowoczesnym sprzętem i wzmocnienie potencjału technologicznego pozwoli wystosować innowacyjną i bogatą ofertę. Pozwoli to na zatrzymanie
dotychczasowych klientów, jak i pozyskać nowych, również dzięki zastosowanej profesjonalnej obsłudze klienta. - wzrost innowacyjności ofertowej gabinetu poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu oraz zakup nowoczesnych urządzeń i wartości niematerialnych i prawnych - zapewnienie wysokiej jakości i standardu
usług - wzrost zinformatyzowania firmy -stworzenie nowych miejsc pracy Realizacja inwestycji do czasu uzyskania dofinansowania będzie finansowana
środkami własnymi oraz kredytem.

DENTARTIS S.C. MARYLA KOZICKA-CZUPKAŁŁO ŁUKASZ CZUPKAŁŁO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 612 455,67

1 196 988,86

837 892,08

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-09-09

2017-12-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie przez firmę Drewnolit nowego sposobu suszenia drewna w zmiennych warunkach nadmuchu powietrza z
jednoczesnym impregnowaniem wraz z wykorzystaniem energii odnawialnej.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Drewnolit Cezary Rułka na rynku międzynarodowym. Założeniem projektu jest wdrożenie do
RPLU.03.07.00-06-0126/16
działalności firmy innowacyjnego systemu suszenia drewna, który został opracowany podczas prac badawczo - rozwojowych przeprowadzonych przez jednostkę
naukową, dzięki czemu nastąpi zwiększenie efektywności suszenia przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości zużywanej energii. W ramach projektu Wnioskodawca
zamierza kupić niezbędne środki trwałe w postaci innowacyjnej suszarni do drewna wraz z jednoczesnym impregnowaniem drewna. Idea nowego sposobu
drewna polega na wymuszonym obiegu powietrza wraz z dozowaniem dodatku w postaci impregnatu w zależności od szczegółowych wymagań. Dzięki temu można
skrócić czas suszenia o około 7 dni i uzyskać wymaganą wilgotność drzew liściastych i iglastych. Dotychczas w suszarniach nie wykorzystywano suszenia drewna
z wymuszonym obiegiem powietrza wraz z dozowaniem ciekłego impregnatu. Suszarnia będzie wspomagana odnawialnymi źródłami energii z promieniowania
słonecznego. Grupą docelową Wnioskodawcy są firmy stolarskie, ekipy dekarskie, firmy budowlane oraz osoby indywidualne. W wyniku realizacji projektu
Wnioskodawca zwiększy zdolność produkcyjna zakładu. Dzięki realizacji projektu firma planuje zwiększyć zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu o 2
etaty, wprowadzi jedną innowację procesową w skali rynku międzynarodowego oraz jedną innowację produktową w skali rynku międzynarodowego, a także jedną
innowację nietechnologiczną.

CEZARY RUŁKA DREWNOLIT

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 813 000,00

3 100 000,00

1 999 500,00

64,50 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-23

2018-10-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacji w firmie PRO AF celem podniesienia konkurencyjności

Projekt polega na zakupie wyników prac B+R oraz ich wdrożeniu w postaci innowacyjnego system o nazwie PRO AF, a także na dokonaniu inwestycji podnoszącej
jakość dotychczas świadczonej usługi tworzenia stron www. Ponadto wdrożone zostaną nowe rozwiązani marketingowe. Jego zasadniczym celem jest : Wdrożenie
planowanych do nabycia wyników prac B+R i w efekcie wdrożenie do oferty innowacyjnej e-usługi PRO AF, podniesienie jakości usługi tworzenia stron www,
stworzenie miejsc pracy, podniesienie poziomu konkurencyjnego firmy, wejście na nowe rynki zbytu. Realizacja została zaplanowana a 1 działaniu w ramach
którego nastąpi zakup wartości niematerialnych I prawnych oraz nowych środków trwałych. Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępną na zakup wyników prac
B+R. Grupę docelową stanowią: podmioty e-commerce na rynku polskim I niemieckim oraz podmioty z sektora MSP w Polsce. Produkty powstała w wyniku
realizacji to :e-usługa PRO AF, która stanowić będzie innowacyjne, kompleksowe narzędzie do ochrony przed defraudacją. System będzie udostępniany w formule
Software as a Service. Planowane jest wdrożenie nowej oferty na rynek krajowy oraz zagraniczny (Niemcy). Ponadto, Wnioskodawca dokona inwestycji w celu
ulepszenia dotychczas świadczonej usługi tworzenia stron www, zakupu środki trwałe w postaci serwera, komputera i stacji roboczej w celu zapewnienia
odpowiedniej infrastruktury technicznej do utrzymania systemów w chmurze obliczeniowej oraz wyposażeniu nowych miejsc pracy. Wnioskodawca utrzymywał
będzie także współpracę z Instytutem Badań Stosowanych Polskiej Akademii Nauk zgodnie z zapisami listu intencyjnego.

RPLU.03.07.00-06-0127/16

PRO AF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 249 352,50

2 587 250,00

1 655 840,00

64,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2018-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi elektronicznej ustrukturyzowanego i obiektywnego dialogu pomiędzy
pracownikami a pracodawcami na temat warunków i środowiska pracy oraz wzajemnego, długofalowego rozwoju
pracodawcy i pracowników

Przedmiotem projektu jest zakup systemu informatycznego (wartości niematerialnej i prawnej) i rozpoczęcie świadczenia za jego pośrednictwem usługi
elektronicznej ustrukturyzowanego i obiektywnego dialogu pomiędzy pracownikami a pracodawcami na temat warunków i środowiska pracy oraz wzajemnego,
długofalowego rozwoju pracodawcy i pracowników. Usługa będzie udostępniania przez aplikację webową i mobilną wersję aplikacji webowej dostosowaną do
małych ekranów urządzeń mobilnych. Skierowana zostanie do dwóch grup docelowych: 1) pracodawców - przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób,
korzystających z rozwiązań cloud computing, 2) pracowników tych przedsiębiorstw regularnie korzystających z internetu oraz będących użytkownikami
mobilnymi. Usługa jest innowacyjna w skali międzynarodowej, a jej funkcjonalności umożliwią efektywną komunikację w relacjach pracodawców z
pracownikami, prowadząc do osiągnięcia wielu mierzalnych i niemierzalnych korzyści po obu stronach, tj. wydłużenie okresu zatrudnienia pracownika poprzez
lepsze dopasowanie i wzajemne zaspokajanie oczekiwań. Cele projektu to, oprócz opisanego wdrożenia innowacyjnej usługi elektronicznej, także zaoferowanie
przedsiębiorcom z Polski i USA możliwości skorzystania z usługi elektronicznej dla biznesu poprawiającej efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa i
osiągane wyniki oraz poprawa komunikacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami, która doprowadzi do spadku częstotliwości zmiany pracy w firmach, które
skorzystają z usługi. Adekwatne dla projektu kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu przedstawiliśmy w sekcjach C.II i C.III niniejszego wniosku. Wskaźniki
osiągniemy realizując projekt zgodnie z planem, terminowo rozpoczynając świadczenie usługi, działania promocyjne i sprzedaż abonamentów. W projekcie
będziemy realizowali jedno zadanie polegające na zakupie systemu informatycznego, za pośrednictwem którego będziemy świadczyć usługę elektroniczną.

RPLU.03.07.00-06-0128/16

MAZASKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 490 395,99

1 211 704,06

848 192,84

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-10-01

2017-10-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Nadwiślańskie Centrum Animaloterapii ZIELONY WOJSZYN

Projekt stanowi inwestycję początkową, której celem jest wdrożenie wyników prac B+R w obszarze animaloterapii oraz związane z tym prace budowlane i zakup
środków trwałych, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie innowacyjnej terapii, dla osób dotkniętych autyzmem i innymi zaburzeniami oraz wsparcie ich
opiekunów w zakresie codziennej opieki (grupa docelowa). Wnioskodawca dysponuje wynikami prac B+R wskazującymi na możliwość znacznego podniesienia
skuteczności animaloterapii (dogoterpia i hipoterapia) - szczególnie osób dotkniętych autyzmem. Do osiągnięcia celu projektu niezbędne jest utworzenie Centrum
Animaloterapii odbiegającego w zakresie funkcjonalnym, terapeutycznym oraz naukowo badawczym od dotychcz. standardów. Innowacyjność terapii zakłada
udzielanie wsparcia w stacjonarnych turnusach, w trakcie których pacjenci poddani zostaną intensywnym oddziaływaniom hipoterapii i dogoterapii,
kontrolowanym na bieżąco pod nadzorem zespołu badawczego WSSP w Lublinie. Wnioskodawca dzierżawił będzie w Wojszynie, gm. Janowiec nieruchomość
zabudowaną o powierzchni 2,8ha. W budynku A zlokalizowana będzie baza lokalowa, za zapleczem gastronomicznym. W budynku B (gospodarczym) znajdą się
stajnie oraz kojce dla psów. Oba budynki połączone są łącznikiem, który zaadaptowany zostanie na potrzeby sali fizjoterapeutycznej. Otoczenie stanowi
przestrzeń zielona, która zostanie wykorzystana na wybiegi dla zwierząt oraz w części na - sprzyjające leczeniu - potrzeby relaksacyjne i terapeutyczne.
Przewidziano 2 zadania - 1) Prace remontowo-budowlane; 2) Wyposażenie w środki trwałe.W ramach projektu wsparciem finansowym w zakresie inwestycji
objęte zostanie 1 przedsiębiorstwo. Wdroży ono wyniki prac B+R z obszaru medycyny i wprowadzi 1 nowy - zarówno dla firmy, jak i na rynku - produkt, tj.
innowacyjną terapię osób dotkniętych autyzmem. Projekt przyczyni się ponadto do utworzenia 2 nowych miejsc pracy, a tym samym wzrostu zatrudnienia w
firmie o 2.

RPLU.03.07.00-06-0129/16

ZIELONY WOJSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 462 859,94

2 692 003,27

1 884 402,27

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-07-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności w obszarze innowacyjności produkcji przedsiębiorstwa Pszczelarz Kozacki Pasieka Tadeusz Kozak na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Celami szczegółowymi projektu to: 1) wprowadzenie nowych produktów z zakresu
regionalnych inteligentnych specjalizacji 2) doposażenie infrastruktury produkcyjnej w nowoczesny, innowacyjny park maszynowy 3) rozszerzenie zakresu
działalności firmy i dostępnej oferty produktowej Przedmiotem projektu jest zakup i montaż wyposażenia - nowoczesnych, przemysłowych maszyn i sprzętu
produkcyjnego, w tym uznanego jako innowacyjny i uruchomienie w działalności przedsiębiorstwa innowacji produktowej i procesowej, w tym ekoinnowacji.
Najważniejsze wskaźniki realizacji projektu to: PRODUKTY - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie/ dotacje/ wspartych w zakresie inwestycji/ objętych
wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku/ dla firmy - 1 szt - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw
(dotacje)- 636 262, 24 zł REZULTATY - Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 2 EPC - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych- 2 szt Liczba wprowadzonych innowacji procesowych - 2 szt - Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów - 750 000 zł w roku 2019

RPLU.03.07.00-06-0131/16

PSZCZELARZ KOZACKI - PASIEKA TADEUSZ KOZAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 956 506,39

1 590 655,60

954 393,36

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2018-09-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnych łóżek przeciwodleżynowych ze zdalnym systemem drgań andulacyjnych,
RPLU.03.07.00-06-0135/16
które stymulują różne tkanki łączne narządu ruchu, układu mięśniowego i nerwowego oraz płynów ustrojowych, takich jak krew i limfa. Zakup środków trwałych i
wyposażenia ośrodka, zarówno w sprzęt medyczny, jak i dydaktyczny, przeznaczony do edukacji pacjentów stanowi podstawę dla świadczenia nowo
wprowadzanych usług. Planuje się zakup sprzętu i wyposażenia dla 20 miejsc w stacjonarnej placówce opiekuńczo-leczniczej, w której znajduje się 17 pokoi dla
pensjonariuszy. Projekt obejmuje świadczenie usług stacjonarnych w zakresie całodobowego hospicjum oraz zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób przewlekle
chorych i z chorobą nowotworową w zakresie medycznym oraz terapii sensomotorycznej. Wnioskodawca planuje wdrożenie innowacji produktowej, procesowej
oraz nietechnologicznej, których poziom innowacyjności obejmuje skalę międzynarodową, w każdym przypadku. Wnioskodawca planuje świadczyć kompleksową
innowacyjną usługę dla osób przewlekle chorych i z choroba nowotworową, która dzięki wynikom badań B+R podniesie konkurencyjność firmy na skalę
międzynarodową. Wsparciem finansowym objęte zostanie 1 przedsiębiorstwo. W projekcie planuje się wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie 1 nowej
usługi z zakresu biologii i medycyny oraz wzrost zatrudnienia o 2 etaty. Produkt stanowi innowację w skali międzynarodowej. Zaplanowano 1 zadanie - 1)
Wyposażenie w środki trwałe

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE "ZDROWIE" H. KŁACZYŃSKA I E. CZERWIŃSKA S.C.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 166 427,13

1 161 227,13

708 348,47

61,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-26

2019-01-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny innowacyjnej usługi do zwiększania zaangażowania klientów obiektów
sportowych oraz zarządzania efektywnością wykorzystania zasobów obiektu sportowego

Głównym celem projektu jest wdrożenie usługi elektronicznej zwiększania zaangażowania klientów obiektów sportowych oraz zarządzania efektywnością
RPLU.03.07.00-06-0136/16
wykorzystania zasobów obiektu sportowego. Pozostałe cele projektu to rozpoczęcie działalności biznesowej opartej o innowację produktową oraz wprowadzenie
usługi na rynki krajów UE (w tym Polski), USA i Australii. Będziemy kierowali usługę do dwóch grup docelowych - obiektów sportowych oraz ich klientów. Usługa
będzie narzędziem marketingowo-optymalizacyjnym służącym do poprawiania wyników sprzedażowych, rynkowych, biznesowych z szeregiem innowacyjnych
funkcjonalności dostępnych nie tylko dla obiektów sportowych, ale także dla ich klientów. Będzie dostępna z poziomu aplikacji webowej i mobilnej. Będzie m.in.: prognozować obłożenie obiektu i jego infrastruktury, - udostępni narzędzia umożliwiające wpływanie na poziom popytu, - będzie optymalizować indywidualne
strategie postępowania marketingowego z poszczególnymi klientami obiektu, - umożliwiać projektowanie, zarządzanie i realizację wyzwań i zawodów
sportowych, modelowanie indywidualnych strategii motywacyjnych oraz angażujących klientów obiektu w regularne uprawianie sportu w obiekcie, modelowanie
indywidualnych reguł i analizę rezultatów sprzedaży produktów i usług komplementarnych - udostępniać wiele innych automatycznych, personalizowanych pod
obiekty i ich klientów analiz, rekomendacji, automatycznych zadań i czynności. Przewidujemy 1 zadanie obejmujące zakup: - systemu do zwiększania
zaangażowania klientów obiektów sportowych oraz zarządzania efektywnością wykorzystania zasobów obiektu sportowego, - bazy danych obiektów sportowych
w UE, Australii i USA, - środowiska serwerowego obejmującego 2 serwery wraz z macierzą dyskową i urządzeniem do back-upów, infrastrukturą sieciową i
oprogramowaniem, niezbędne do sprawnego funkcjonowania dostarczanego środowiska serwerowego. Wskaźniki przedstawiliśmy w p. C.II i C.III.

PERFECT GYM GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 200 075,62

2 601 687,50

1 821 181,25

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-08-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie na rynek innowacyjnej usługi grupowego inwestowania w nieruchomości mieszkalne i komercyjne i
wspólnego zarządzania ich wynajmem, skierowanej do grupy docelowej inwestorów indywidualnych na rynku
nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, świadczonej za pośrednictwem systemu informatycznego, udostępnionej
dla klientów w formie aplikacji webowej, stanowiącej innowację produktową w skali międzynarodowej

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek usługi grupowego inwestowania w nieruchomości mieszkalne i komercyjne i wspólnego zarządzania ich
wynajmem. Grupą docelową usługi będą inwestorzy indywidualni na rynku nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Usługa będzie świadczona za
pośrednictwem systemu informatycznego, który zostanie stworzony w ramach projektu na nasze zamówienie przez zewnętrznego dostawcę. Cele naszego projektu
to: 1) Wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny (głównie Wielkie Brytanii) usługi do grupowego inwestowania w nieruchomości mieszkalne i komercyjne i
wspólnego zarządzania ich wynajmem 2) Zaoferowanie innowacyjnej i konkurencyjnej usługi w długim terminie 3) Uzyskanie i utrzymanie co najmniej 0,17%
udziału w popycie w grupie docelowej na koniec 3 roku okresu trwałości. Usługa umożliwi planowanie, przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji grupowych na
rynku nieruchomości m.in. poprzez współdzielenie inwestycji pomiędzy wieloma osobami, rozliczanie inwestycji grupowych od strony przychodowej i kosztowej,
przypisywanie zadań wspólnikom i weryfikację ich realizacji, wsparcie w podejmowaniu decyzji grupowych, generowanie dokumentów, analiz i zestawień
niezbędnych przy prowadzeniu inwestycji grupowych (wszystkie funkcjonalności systemu opisaliśmy szczegółowo w Załączniku Analiza konkurencyjności oraz
popytu). Projekt przewiduje jedno główne zadanie wdrożenia na rynek innowacyjnej usługi grupowego inwestowania w nieruchomości mieszkalne i komercyjne i
wspólnego zarządzania ich wynajmem, skierowanej do grupy docelowej inwestorów indywidualnych na rynku nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych,
świadczonej za pośrednictwem systemu informatycznego. Wskaźniki projektu opisano w sekcji CII oraz III wniosku.

RPLU.03.07.00-06-0137/16

PROPERMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 954 900,50

1 579 150,00

1 105 405,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2019-06-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Utworzenie pracowni diagnostyczno-terapeutycznej z aktywizacją czuciowo-ruchową osób z deficytami ruchowymi w
Domu Pomocy Społecznej.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Meblove-Lublin Aleksandra Drozd na rynku krajowym. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca
wdroży wyniki prac badawczo-rozwojowych dotyczących aktywizacji osób w domach opieki społecznej. Zakres projektu planowanego przez Wnioskodawcę ma na
celu stworzenie Domu Opieki Społecznej wykorzystującego innowacyjne usługi. W ramach projektu przewidziano zakup robót i materiałów budowlanych, a także
zakup niezbędnego wyposażenia. Dzięki temu nastąpi wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym, Wdrożenie innowacyjnych usług z zakresu opieki nad
osobami starszymi pozwoli firmie zaspokoić stale rosnące oczekiwania wobec tego typu ośrodków. Zgodnie z przewidywaniami wielu instytucji, ze względu na
starzenie się społeczeństwa, popyt na tego typu usługi będzie w najbliższym czasie wzrastał. Grupą docelową Wnioskodawcy są osoby starsze oraz wymagające
stałej opieki z województwa lubelskiego, a także ich rodziny. Wnioskodawca planuje również oferować usługi podmiotom zagranicznym. W wyniku realizacji
projektu Wnioskodawca wprowadzi do oferty jedną nową usługę. Dzięki realizacji projektu firma planuje zwiększyć zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego
personelu o siedem etatów, wprowadzi jedną innowację procesową w skali rynku międzynarodowego oraz jedną innowację nietechnologiczną.

RPLU.03.07.00-06-0139/16

MEBLOVE - LUBLIN ALEKSANDRA DROZD

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 971 040,45

3 941 965,34

1 966 646,05

49,89 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-26

2019-07-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa usługi HRappka oraz rozszerzenie oferty o nowy produkt Multiposting transgraniczny

Firma Soulab stworzyła w latach 2014-2016 innowacyjną usługę internetową - kompleksowy sytem informatyczny dla Agencji Pracy / Agencji Zatrudnienia pod
nazwą HRappka. Jest to jedyny produkt chmurowy świadczony w formule SaaS na rynku ściśle dedykowany dla tej grupy docelowej. W ciągu 12 miesięcy od
komercyjnego uruchomienia usługi firma pozyskała ponad 30 Klientów, co stanowi niespełna 0.5% grupy docelowej (w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia
na 2016-08-27 widniało 6 971 podmiotów). Ta grupa Klientów pozwoliła na walidację rynkową produktu i popytu na produkt oraz stworzenie roadmapy rozwoju
produktu celem jeszcze lepszego dostosowania do potrzeb Klientów. Dodatkowo firma planuje otworzyć się również na pozyskiwanie Klientów spoza bieżącej
grupy docelowej, ale o podobnych problemach i procesach związanych z masowym zarządzaniem zasobami ludzkimi, które są rozwiązywane / wspierane w
systemie, tj. firm o wysokim zatrudnieniu. Aby znacząco zwiększyć sprzedaż wymagane są inwestycje w rozwój TIK w firmie, zarówno w sferze rozwoju produktu,
jak i doposażenie infrastruktury firmy w kwestiach obsługi sprzedaży i wsparcia Klienta. W zakresie rozwoju produktu planuje się przede wszystkim: - stworzenie
produktu komplementarnego poprzez zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające multiposting ogłoszeń o znaczącym zasięgu dotarcia (min. 20
zintegrowanych portali ogłoszeń), - zakup licencji na lokalizację językową oprogramowania (języki angielski, rosyjski, ukraiński, niemiecki) ze względu na
zwiększający się udział transgranicznego pozysku zarówno Klientów, jak i pracowników. W zakresie obsługi sprzedaży i wsparcia Klienta planuje się: - zakup
licencji na oprogramowanie pozwalające na automatyzacji rozliczeń z Klientami (płatności online, automatyczne fakturowanie, pilnowanie dostępów do
modułów, ilości użytkowników, czasu subskrypcji), - zakup licencji na oprogramowanie CRM pozwalające na integrację różnych kanałów kontaktu z Klientem
(mailing, strona www, facebook).

RPLU.03.07.00-06-0140/16

SOULAB CONSULTING PAWEŁ NIEDZIÓŁKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

955 095,00

776 500,00

543 550,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie w B.G. CONSTRUCTION nowej usługi układania nawierzchni drogowych z zastosowaniem mieszanki SMA 16
JENA z asfaltem specjalnym do technologii na ciepło dzięki wdrożeniu zakupionych wyników prac B+R.

Głównym celem projektu jest wdrożenie w B.G. CONSTRUCTION Sp. z o.o. zakupionych przed złożeniem wniosku wyników prac B+R dotyczących opracowania
mieszanki SMA 16 JENA z asfaltem specjalnym do technologii na ciepło. Zakupione prace pozwolą Wnioskodawcy wdrożyć nową usługę - układania nawierzchni
drogowych z zastosowaniem nowej mieszanki (wyższa jakość oraz trwałość drogi, szybszy czas wykonania, mniejsze koszty realizacji).Projekt zostanie
zrealizowany w ramach jednego o nazwie "Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń" i obejmować będzie zakup następujących środków trwałych: 1.Ładowarka
kołowa wraz z osprzętem do budowy dróg-1 szt. 2.Ciągnik siodłowy-3 szt. 3.Naczepa do ciągnika siodłowego-3 szt.4.Ekstraktor do badania mieszanek-1 szt.
5.Frezarka do nawierzchni drogowych-1 szt. 6.Gąsienicowa rozkładarka mas bitumicznych-1 szt. 7.Skrapiarka emulsji bitumicznej-1 szt. 8.Walec wibracyjny z
rozsypywaczem grysu-1 szt.9.Walec wibracyjny-1 szt.10.Zestaw próżniowy do badań mieszanek-1 szt. 11. Stolik do ważenia hydrostatycznego-1szt.Nowa usługa
skierowana będzie do: -JST (prowadzących działalność związaną z budową,przebudową oraz modernizacją dróg),*Przedsiębiorstwa z branży budownictwa
drogowego -Klienci indywidualni (os. prywatne).Wskaźniki projektu: *L. wprowadzonych innowacji produktowych-1 szt. -L. wprowadzonych innowacji
procesowych-1 szt.-Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)-13 etatów -Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów-2036,46 tys. zł-L. wdrożonych wyników prac B+R-1 szt.-L. przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie-1 szt. *L. przedsiębiorstw otrzymujących
dotacje (CI2) - 1 szt. *L. przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji-1 szt. *L. przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R-1 szt.-L.
przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)-1 szt. -Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)-2820144,02zł

RPLU.03.07.00-06-0141/16

B.G. CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 819 754,26

3 918 499,40

1 999 610,22

51,03 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2017-10-16

Konkursowy

08 Budownictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Autonomiczny dron do wykrywania źródeł zanieczyszczeń

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie nowej oferty w postaci innowacyjnego systemu do wykrywania źródeł zanieczyszczeń RPLU.03.07.00-06-0145/16
niskiej emisji oraz świadczonej na jego podstawie usługi. Ponadto, Wnioskodawca wdroży innowacje marketingowe, które umożliwią podniesienie zaufania do
marki oraz polepszenie efektywności działań marketingowych. Dowolny dron wyposażony w system Wnioskodawcy, będzie umożliwiał wykonanie analizy składu
powietrza w trakcie lotu kontrolnego nad skupiskami budynków o każdej porze dnia i nocy. Na bieżąco będzie wysyłana informacja o jakości powietrza w danym
punkcie topograficznym. Operator otrzyma mapę zanieczyszczeń naniesioną na mapę topograficzną. Grupą docelową produktów powstałych w wyniku realizacji
projektu są JST oraz inne podmioty odpowiedzialne za monitorowanie stanu środowiska. Osiągnięcie głównego celu projektu stanie się możliwe, dzięki realizacji
zadania polegającego na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do wdrożenia nowej oferty. Planowane jest
osiągnięcie następujących wskaźników: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 2 EPC Liczba wprowadzonych innowacji produktowych - 1 szt
Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych -2 szt Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów - 236 000zł Liczba
wdrożonych wyników prac B+R - 1 szt Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1 szt Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji - 1 szt Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R - 1 szt Liczba przedsiębiorstw
objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku - 1 szt Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów
nowych dla firmy - 1 szt Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 982 744 zł

MATANU SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 563 064,00

2 856 800,00

1 914 056,00

67,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2019-04-01

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Utworzenie Centrum rehabilitacji i diagnostyki optometryczno - okulistycznej narządu wzroku.

Głównym celem projektu jest utworzenie innowacyjnego Centrum rehabilitacji i diagnostyki narządu wzroku poprzez udoskonalenie świadczonych usług z zakresu
rehabilitacji, diagnostyki i leczenia narządu wzroku z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń i specjalistycznych programów terapeutycznych. GŁÓWNE
ZADANIA: 1) doposażenie istniejących gabinetów w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz diagnostyczny układu wzrokowego; 2) uruchomienie i wyposażenie
mobilnego gabinetu rehabilitacji i diagnostyki układu wzroku; 3) uruchomienie wypożyczalni sprzętu do rehabilitacji układu wzrokowego w miejscu pobytu
pacjenta; 4) nawiązanie współpracy z lokalnymi ośrodkami uniwersyteckimi w celu prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz ich publikacji dla dalszego
rozwoju usług medycznych z zakresu rehabilitacji, diagnostyki i leczenia układu wzrokowego; 5) zmiana dotychczasowej organizacji pracy Centrum, poprzez
zastosowanie outsourcingu produkcji półproduktów wyrobów medycznych. WSKAŹNIKI: wzrost zatrudnienia, wprowadzenie innowacji wpływających na
poszerzenie i ulepszenie zakresu usług, innowacji organizacyjnych i nietechnologicznych; GRUPY DOCELOWE: 1) pacjenci z wrodzonymi lub rozwojowymi
dysfunkcjami układu wzrokowego; 2) pacjenci z powikłaniami narządu wzroku po przebytych chorobach O.U.N, etc.; 3) pacjenci w/w (w punkcie 1 i 2) pozostający
pod opieką w miejscu zamieszkania. OPIS USŁUG: 1) Rehabilitacja narządu wzroku oparta na kompleksowej diagnostyce optometryczno - okulistycznej; 2)
Rehabilitacja narządu wzroku wraz z diagnostyką optometryczno - okulistyczną, prowadzona w miejscu pobytu pacjenta oparta na funkcjonowaniu gabinetu
mobilnego; 3) Diagnostyka: a) badania okulistyczne, ukierunkowane na diagnozę i leczenie chorób oczu; b) badania optometryczne - ukierunkowane na diagnozę
wady wzroku oraz funkcji pracy układu wzrokowego [zezy jawne i okresowe, diplopie,etc.]; 4) Usługi wypożyczalni sprzętów do ćwiczeń wzrokowych w miejscu
zamieszkania pacjenta.

PROOKO WOJCIECH KRAWCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

616 004,87

554 953,80

388 467,63

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-10-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Uruchomienie produkcji innowacyjnych pojemników z tworzyw sztucznych

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie inwestycji która pozwoli Wnioskodawcy na uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego i rozpoczęcie produkcji
RPLU.03.07.00-06-0148/16
wysokiej jakości opakowań z tworzyw sztucznych. Obecnie firma prowadzi głównie działalność handlową będąc dystrybutorem niemieckiego producenta Firmy
PlastikPack lidera w dziedzinie opakowań dla materiałów niebezpiecznych i spożywczych w Europie Centralnej. Firma wyczerpała możliwości rozwoju w zakresie
działalności handlowej. Stało się to głównie z powodu wyczerpania możliwości logistycznych przede wszystkim braku wystarczających powierzchni
magazynowych. Podjęto decyzję o uruchomieniu drugiego oddziału firmy w którym mogłaby być rozwijana działalność produkcyjna. Oddział otwarto w Lublinie ma to związek z nawiązaniem współpracy z firmą PARYS Sp. z o.o. z Lublina która jest największym krajowym dystrybutorem chemii motoryzacyjnej i płynów
eksploatacyjnych. Z firmą tą podpisano już umowę o współpracy w zakresie dostaw opakowań do płynów do spryskiwaczy. Aby sprostać wysokim wymaganiom
rynku przeprowadziliśmy prace badawczo-rozwojowe które zlecono zewnętrznej firmie inżynieryjnej. Nawiązaliśmy również współpracę z Politechniką Lubelską, w
zakresie zastosowania w procesie produkcyjnym innowacyjnych rozwiązań. W Lublinie otworzono oddział spółki - w tej chwili wynajmowana jest wyłącznie
powierzchnia biurowa. Od stycznia 2017 roku wynajmowana będzie również powierzchnia produkcyjno-magazynowa. Inwestycja przeprowadzona zostanie w
2017 roku. Produkcja nowych wyrobów rozpocznie się niezwłocznie po uruchomieniu zakładu 2017 roku. Część produkcji kierowana będzie na eksport. W ramach
projektu zatrudnieni zostaną nowi pracownicy (6 osób).

DD-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 654 330,00

2 940 000,00

1 793 400,00

61,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-02

2018-04-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Innowacyjny system elektronicznego obiegu dokumentów księgowych e-Curcuma

Głównym założeniem projektu będzie opracowanie, wytworzenie oraz wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny innowacyjnego, chmurowego oprogramowania
służącego do elektronicznego obiegu dokumentów księgowych e-curcuma. W celu realizacji głównego założenia projektu zakupione zostaną wartości
niematerialne i prawne w postaci specjalistycznych modułów informatycznych oraz środki trwałe w postaci serwera i sprzętu komputerowego. Oprogramowanie
będzie skierowane do małych i średnich firm, których nie stać na wdrożenie zaawansowanych, drogich programów typu DMS wiążących się z dużymi nakładami
na skomplikowaną i drogą infrastrukturę informatyczną. Rozwiązanie pozwoli na radykalne usprawnienie (przyspieszenie) procesów wielostronnego przesyłania
danych, obiegu i ewidencjonowania dokumentów księgowych (księgowania) oraz raportowania danych, pomiędzy biurami księgowymi a ich klientami. Dzięki
wykorzystaniu systemu możliwe będzie skrócenie ww. procesów o około 30% w stosunku do rozwiązań oferowanych obecnie na rynku. Wskaźniki produktu: jedno przedsiębiorstwo otrzymujące wsparcie/dotacje, - jedno przedsiębiorstwo wsparte w zakresie inwestycji, - wysokość inwestycji prywatnych
uzupełniających wsparcie: 1. 849 118,60 zł, - jedno przedsiębiorstwo wsparte w celu wprowadzenia produktów nowych zarówno dla firmy jak i rynku, Wskaźniki
rezultatu bezpośredniego: - wzrost zatrudnienia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy o 5 pełnych etatów - jedna wprowadzona innowacja produktowa - przychody ze
sprzedaży nowego produktu: ...........................

RPLU.03.07.00-06-0151/16

OSME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 744 991,00

1 988 700,00

1 392 090,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-23

2019-01-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój biura projektowego poprzez wdrożenie usługi szybkiego prototypowania wyrobów na potrzeby przedwdrożeniowe

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, dzięki którym było możliwe opracowanie innowacyjnej usługi. Firma RS Engineering planuje wdrożyć
do swojej działalności wyniki przeprowadzonych przez siebie prac badawczych, na bazie których została opracowana innowacyjna usługa, która będzie
oferowana w zakładzie- usługa kompleksowego projektowania, optymalizacji, wykonania i przebadania prototypowych wyrobów przedwdrożeniowych. Główny
obszar działania: efektywne projektowanie i zastosowanie inżynierii odwrotnej do szybkiego odwzorowywania elementów próbkowych wysyłanych przez klientów
do wygenerowania modeli 3D na których następnie będą przeprowadzane prace modernizacyjne i optymalizacyjne konstrukcji oraz sprawdzenie i przebadanie
właściwości próbek. W ramach realizacji projektu nastąpi zakup podstawowego parku maszynowego (tj. frezarka uniwersalna CNC, tokarka uniwersalna, prasa
krawędziowa, prasa mimośrodowa 40T, drukarka 3D, skaner 3D wraz z integralnym komputerem, oprogramowanie pomiarowe do skanera, komputer,
oprogramowanie CAD) co pozwoli na wykonanie małych serii detali - po obniżonych kosztach. Frezarka uniwersalna CNC i tokarka uniwersalna zabezpiecza
podstawową obróbkę skrawaniem, prasa krawędziowa i mimośrodowa zabezpiecza obróbkę plastyczną blach (wykrawki i narzędzia w kooperacji) drukarka 3D
zabezpiecza każdy element tworzywowy wymagany do prototypu, skaner 3D wraz z komputerem wspomaga inżynierię odwrotną-w celu precyzyjnego dokonania
pomiaru na fizycznym detalu, komputer i oprogramowanie CAD niezbędne są na etapie projektowania. Dzięki temu firma będzie mogła nie tylko zaprojektować ale
również wykonać krótkie partie prototypowe wymagane na testy lub jako partie dopuszczeniowe. Grupę docelową stanowić będą: przedsiębiorstwa: lokalni i
zagraniczni, biorący udział w kreowaniu nowych produktów i usług. Planowane jest osiągnięcie wszystkich planowanych wskaźników zawartych w tabelach
poniżej.

RPLU.03.07.00-06-0152/16

RS ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 434 699,06

1 166 422,00

816 495,40

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-03-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.03.07.00-06-0146/16

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Uruchomienie produkcji innowacyjnych szaf telekomunikacyjnych

Cel główny projektu jest ściśle powiązany z najważniejszymi celami Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP: inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe związane ze RPLU.03.07.00-06-0154/16
zwiększeniem zdolności usługowej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie usług uprzednio
nieoferowanych, doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych usług, wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych
oraz innowacyjnych rozwiązań. Planując inwestycję wnioskodawca wybrał wszystkie obligatoryjne wskaźniki adekwatne ze względu na zakres i typ projektu.
Dzięki realizacji zaplanowanych działań nastąpi utrzymanie aktualnego zatrudnienia oraz wzrost o kolejne etaty. Wymiernym efektem dla firmy będzie
uruchomienie produkcji innowacyjnych szaf telekomunikacyjnych.

NOWAK TECHNOLOGIE TOMASZ BARTŁOMIEJ NOWAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 091 000,00

1 700 000,00

1 190 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w PPHU
"KORRADO" Piotr Kaźmierak

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzonych na zlecenie Wnioskodawcy. Wdrożenie wyników dotyczyć ma segmentu
działalności produkcyjnej , a zaplanowane rezultaty to udoskonalenie procesu produkcyjnego w zakresie obecnej produkcji wyrobów z konglomeratów
kwarcowych oraz parapetów z kamienia, podniesienie konkurencyjności i dywersyfikacja oferty, poprzez jej rozszerzenie o nowy produkt - wyroby ze spieków
kwarcowych. Realizacja projektu polegać będzie na nabyciu środków trwałych , które posłużą do zorganizowania ulepszanego i nowego procesu produkcyjnego w
oparciu o innowację procesową i organizacyjną rekomendowaną do wdrożenia w sprawozdaniu z przeprowadzonych prac B+R. Zakres rzeczowy projektu został
tak dobrany, aby zapewnić moce produkcyjne wystarczające do zapewnienia zaplanowanego poziomu sprzedaży produktów i usług, oraz aby skutecznie wdrożyć
wszystkie innowacyjne rozwiązania, na których ulepszana i nowa działalność ma się opierać. Wymienić tu należy przede wszystkim oparcie procesu
produkcyjnego o indywidualnie zorganizowany system produkcyjny (innowacja procesowa), oraz sprzęgnięcie i integracja procesu produkcyjnego na wszystkich
jego etapach - począwszy od przyjęcia zamówienia, zaprojektowania i wyceny produktu, po jego wydanie klientowi, w oparciu o nowoczesne technologie
informacyjne i komunikacyjne: mobilny skaner przestrzeni oraz obieg danych wykorzystywanych do projektowania i produkcji wyrobów za pośrednictwem tzw.
chmury danych. Za opracowanie budżetu projektu odpowiedzialny był Właściciel - poszczególne pozycje zostały dobrane przede wszystkim mając na celu
poprawność wdrożenia wyników prac B+R

RPLU.03.07.00-06-0156/16

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "KORRADO" - PIOTR
KAŹMIERAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 747 820,00

2 234 000,00

1 563 800,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 03 Wzmacnianie konkurencyjności
głównie dla MŚP
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Dywersyfikacja działalności firmy SAFARI spółka jawna poprzez uruchomienie innowacyjnej stacji kontroli pojazdów

Projekt dotyczy uruchomienia przez Wnioskodawcę, firmę SAFARI stacji kontroli pojazdów o zakresie usług jaki obecnie nie jest dostępny na rynku - w kraju nie
stosuje się obecnie systemów umożliwiających prawidłową ocenę współpracy układów hamulcowych pojazdów wchodzących w skład zestawów drogowych. W
stacji wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania opracowane dla Wnioskodawcy przez zespół naukowców Politechniki Śląskiej. Inwestycja pozwoli rozszerzyć
zakres działalności firmy i zwiększyć jej konkurencyjność na rynku. Nowa oferta firmy kierowana będzie zarówno do odbiorców krajowych jak i zagranicznych.

RPLU.03.07.00-06-0157/16

SAFARI SPÓŁKA JAWNA BOGUSZEWSKI MACIEJ,BORDŻOŁ GRZEGORZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

348 459,00

281 300,00

180 032,00

64,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2017-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa CEMAR poprzez implementację wyników prac B+R i wdrożenie
innowacyjnej technologii produkcji betonu

Przedmiotem niniejszego projektu jest zakup i wdrożenie wyników prac B+R (planowany zakup) oraz maszyn i urządzeń w firmie Wnioskodawcy. Inwestycja
pozwoli na osiągnięcie celu projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Paweł Ostrzyżek PPHU CEMAR poprzez implementację wyników prac B+R i
wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji betonu z użyciem mokrych popiołów, a w efekcie nowych produktów: innowacyjnego betonu i materiałów
prefabrykowanych. Aby osiągnąć ten cel zrealizowane będzie zadanie: Zakup i wdrożenie wyników prac B+R, zakup środków trwałych i rozpoczęcie produkcji
nowych produktów. Wskaźniki produktu(osiągnięte do 28.02.2018r): Liczba przeds.otrzymujących dotacje:1; Liczba przeds.otrzymujących wsparcie:1 Liczba
przeds. wspartych w zakresie inwestycji:1; Liczba przeds. wspartych w zakresie wdrażania wyników prac B+R:1; Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw(dotację):1 878 857,18PLN; Liczna przeds.objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy:1; Liczna
przeds.objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku:1; Wskaźniki rezultatu osiągnięte do 28.02.2019: Wzrost zatrudnienia we
wspieranych przedsiębiorstwach:4 EPC; Liczba wprowadzonych innowacji produktowych:2; Liczba wprowadzonych innowacji procesowych:1; Liczba
wprowadzonych innowacji nietechnol.:1; Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów:1.217.519,17 zł ; Liczba wdrożonych wyników
prac B+R:1. Grupą docelową projektu są firmy budowlane, w dalszej kolejności użytkownicy budowanych dróg, budynków. Produktami będą: Beton towarowy
wyprodukowany z użyciem mokrych popiołów; Prefabrykowane betonowe elementy budowlane. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 środków trwałych:
Mobilna Wytwórnia Betonu z Użyciem Mokrych Popiołów, linia technologiczna do produkcji prefabrykowanych betonowych elementów budowlanych, ładowarka,
sprzęt pomiarowy laboratoryjny.

RPLU.03.07.00-06-0158/16

PAWEŁ OSTRZYŻEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
"CEMAR"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 778 550,16

2 858 380,27

1 657 860,55

58,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2018-06-30

Konkursowy

08 Budownictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

System samouczący się zachowań zakupowych indywidualnych klientów na podstawie danych sprzedażowych z systemów Wnioskodawca planuje wdrożyć i świadczyć usługi z zakresu Big Data w oparciu technologie Predictive analytics. Usługi są skierowane do klientów B2B
POS skorelowanych z danymi osobowymi, zainteresowaniami z mediów społecznościowych oraz danymi ze sklepów
posiadających POS i/lub sklep internetowy. Grupy docelowe Wnioskodawcy to firmy branży HoReCa oraz handlu detalicznego. Platforma cyfrowa, która
online, na podstawie których rekomenduje odpowiednie działania sprzedażowe i marketingowe dla przedsiębiorców.
powstanie w ramach projektu daje możliwość gromadzenia i przetwarzania informacji o zachowaniu oraz decyzjach klientów. WW klienci są klientami firm które
skorzystają z oferty wnioskodawcy. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi, które zwiększa prawdopodobieństwo zawierania transakcji przez Partnera B2B
oraz ich potencjalnych klientów. Projekt jest innowacyjną usługą na poziomie krajowym i europejskim. W ramach projektu zostanie nabyte dedykowane
oprogramowanie silnik rekomendacji towarów i usług dla klientów ostatecznych silnik rekomendacji dla działań sprzedażowych i marketingowych dla
przedsiębiorców. Oprogramowanie będzie instalowane w środowisku technicznym zarządzanym przez wnioskodawcę. Wnioskodawca zatrudni dwóch
specjalistów. Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 1,5 mln zł. Wnioskowany poziom pomocy został obniżony.

RPLU.03.07.00-06-0163/16

PROFIT NETWORK SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 845 000,00

1 500 000,00

780 000,00

52,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2017-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych

Celem głównym projektu jest WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R Z ZAKRESU INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI REGIONU, TJ. BIOGOSPODARKI (PKD 20.59Z), w postaci
INNOWACYJNEJ W SKALI KRAJU OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII OBEJMUJĄCEJ URUCHOMIENIE W STYL-BUD S.C. LINII PRODUKCYJNEJ CIENKOWARSTWOWYCH
TYNKÓW STRUKTURALNYCH do 28.02.2019 r. W wyniku projektu Styl-Bud s.c uzyska status pierwszego w województwie lubelskim producenta mokrej chemii
budowlanej. Styl-Bud s.c. dokona zakupu (po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie) wyników prac B+R (patent) i wdroży w ramach projektu innowację
procesową o skali krajowej i produktową o skali regionalnej oraz 2 innowacje nietechnologiczne: organizacyjną (obejmująca współpracę z otoczeniem
zewnętrznym) i marketingową (wspomagająca dystrybucję nowych produktów) oparte o TIK. Istotnym elementem projektu będą też ekoinnowacje i współpraca z
jednostką naukową. Spółka rozszerzy również działalność eksportową poprzez sprzedaż nowego produktu na nowym rynku ukraińskim i zwiększy zatrudnienie, w
tym o personel wysokowykwalifikowany. W efekcie podjętych działań zwiększy przychody. Uruchomienie sprzedaży produktów nowych dla rynku i dla firmy,
poprzez innowacyjną produkcję, będzie miało kluczowe znaczenie dla budowania i wzmacniania potencjału Wnioskodawcy oraz wpłynie pozytywnie na sytuację
ekonomiczną regionu. Produkowane tynki będą konkurencyjne wobec innych rozwiązań na rynku krajowym. To tynki o różnorodnych właściwościach, wysokiej
jakości, wysokiej wydajności, wysokim tempie produkcji, niskim zapotrzebowaniu na energię, ograniczonych kosztach. Produkcja będzie mniej kosztowna niż
dostępne na rynku rozwiązania technologiczne i w pełni ekologiczna. Zaplanowane działania obejmują budowę hali produkcyjnej (zakup materiałów i roboty
budowlane) oraz uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej (zakup środków trwałych) dzięki otrzymanemu wsparciu inwestycyjnemu.

RPLU.03.07.00-06-0164/16

STYL BUD S.C. SUROWIEC PIOTR SAGAN DOROTA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 181 655,31

1 714 800,34

1 200 360,22

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2019-04-01

Konkursowy

08 Budownictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie w przedsiębiorstwie Platineum Sp. z o.o. innowacyjnej technologii odzysku metali z płytek elektronicznych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Platineum SP. Z O. O. na rynku krajowym, podniesienie produktywności i
wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnej w skali kraju technologii odzysku metali szlachetnych i kolorowych z płytek elektronicznych.
Projekt obejmuje jedno zadanie realizowane przez 19 miesięcy " Wdrożenie w przedsiębiorstwie Platineum Sp. z o.o. innowacyjnej technologii odzysku metali z
płytek elektronicznych". W ramach zadania Wnioskodawca dokona zakupu nowych środków trwałych oraz robót i materiałów budowlanych w celu adaptacji hali
produkcyjnej, w której zlokalizowane zostaną zakupione w ramach projektu środki trwałe. Realizacja zadanie jest niezbędna do osiągnięcia celów projektu.
Wskaźniki rezultatu: Liczba wdrożonych wyników prac B+R 1, Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 1, Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów 1823000,00 zł, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC) 2, Liczba wprowadzonych innowacji
produktowych 1. Wskaźniki produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 810 093, 00zł, Liczba przedsiębiorstw
objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28) 1, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów
nowych dla firmy (CI29) 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych
w zakresie inwestycji 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia prac B+R 1. Grupą docelową niniejszego projektu są firmy wykorzystujące
granulat polimetaliczny do produkcji w swoich przedsiębiorstwach, którzy będą korzystać z nowowprowadzonego produktu.

RPLU.03.07.00-06-0165/16

PLATINEUM SPÓŁKA Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 321 381,30

2 700 310,00

1 890 217,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-31

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej sposobem na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa PETIT.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PETIT poprzez wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznej. Do RPLU.03.07.00-06-0166/16
pozostałych celów należy zaliczyć rozszerzenie oferty firmy o nowy produkt: opakowania typu "rigid box" wykonane z tektury litej o grubości 1-4 mm oklejonej
zadrukowanym papierem lub innym materiałem okleinowym (poliuretan, skóra ekologiczna itp.) stosowane do pakowania delikatnych lub luksusowych
produktów. Odbiorcami tego typu pudełek są przedsiębiorstwa poszukujące opakowań ściśle dostosowanych wyglądem dla swoich produktów. Ponadto należy
wymienić również takie cele jak podniesienie jakości zaplecza technicznego poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych, wzmocnienie zasobów ludzkich w
wyniku utworzenia dwóch nowych etatów, nawiązanie współpracy z jednostką naukową oraz wzrost możliwości eksportowych. Wskazane założenia zostaną
osiągnięte poprzez realizację jednego zadania: "Zakup środków trwałych do produkcji opakowań typu "rigid box" w ramach którego przewidziano zakup środków
trwałych koniecznych do wytworzenia nowego produktu. Miarą osiągnięcia celów będzie realizacja takich wskaźników jak: na poziomie rezultatu: 1. Wzrost
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8), 2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych. 3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych, 4.
Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych. Na poziomie produktu: 1.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1), 2.Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje (CI2), 3.Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji, 4.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia
produktów nowych dla rynku (CI28), 5.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29), 6.Inwestycje
prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 7.Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.

"PETIT" SKŁAD-DRUK-OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY-SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 936 368,47

4 013 307,70

1 999 831,20

49,83 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2019-03-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Komercjalizacja zleconych przez AMIR prac B+R - uruchomienie produkcji płyt fornirowych i laminowanych na bazie
zmodyfikowanego materiału drewnopochodnego.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest komercjalizacja zleconych przez AMIR prac B+R - uruchomienie produkcji płyt fornirowych i laminowanych na bazie
zmodyfikowanego materiału drewnopochodnego. ODBIORCY NOWYCH PRODUKTÓW: 1. Klienci instytucjonalni prowadzący działalność gospodarczą w Polsce i za
granicą (np. zakłady meblarskie, hurtownie) - 90%; 2. Klienci indywidualni (rynek krajowy) - 10%. ZADANIA: a/ budowa hali produkcyjno - magazynowej; b/ zakup
środków trwałych niezbędnych do uruchomienia działalności produkcyjnej w oparciu o zlecone prace badawczo - rozwojowe. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU
OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: ---na poziomie produktu--- - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)
(CI6); - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29); - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu
wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28); - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2); - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
inwestycji; - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R; - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). ---na poziomie
rezultatu--- - Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8); - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych; - Przychody ze sprzedaży nowych
lub udoskonalonych produktów/procesów; - Liczba wdrożonych wyników prac B+R; - Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych; - Liczba
wprowadzonych innowacji procesowych.

RPLU.03.07.00-06-0169/16

"AMIR" ZAKŁAD PRODUKCJI MEBLI SOŁTYS MIROSŁAW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 669 952,06

2 977 284,22

1 999 841,81

67,17 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-29

2018-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Założenie nowego zakładu produkcyjnego ALFA-BET w celu wprowadzenia innowacyjnych produktów opartych na
wynikach badań naukowych

Cel projekt: 1. Wprowadzenie do oferty i produkcja przez Alfa Bet innowacyjnego produktu: Kształtka z kompozytu betonowego odpornego na działanie wysokich
temperatur TERMBET. 2. Wdrożenie w przedsięborstwie wyników prac badawczych w rezultacie których powstał innowacyjny produkt i technologia TERMBET
gotowy do produkcji po testach i w trakcie zgłaszania do opatentowania Zadania: Założenie całkowicie nowego, odrębnego zakładu produkcyjnego w Lublinie na
ul. Zemborzyckiej 57H. Alfa-Bet posiada teren i nieruchomości - niezbędne jest wyposażenie w infrastrukture techniczną nowego zakładu a mianowicie w maszyny
i urządzenia. Cele poszczególne projektu "Założenie nowego zakładu produkcyjnego ALFA_BET" są zbieżne i przyczyniają się do realizacji celu głównego i celów
szczegółowych RPO WL: nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności
gospodarczej przedsiębiorstwa powstałego i związanego na stale z województwem lubelskim przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań.
Wzrost innowacji zostanie zapewniony poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację wyników prac badawczych.

RPLU.03.07.00-06-0171/16

ALFA-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 921 845,00

3 353 200,00

1 743 664,00

52,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-09-09

2018-11-30

Konkursowy

08 Budownictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie innowacyjności Aqua East Polska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R

CEL: Wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R w postaci uruchomienia produkcji napoju Baby
RPLU.03.07.00-06-0176/16
Zdrój - niesłodzonego napoju na bazie wody źródlanej z dodatkiem naturalnych ekstraktów ziołowych (melisa, rumianek, mięta) dedykowanego dla kobiet w ciąży
i w okresie laktacji oraz dla niemowląt. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania: Zakup środków trwałych, w tym: 1. Stacja przygotowania
sprężonego powietrza - 1 szt. 2. Wydmuchiwarka - 1 szt. 3. Formy wydmuchowe - 3 szt. 4. Orientator butelek - 1 szt. 5. Transporter powietrzny - 1 szt. 6. Monoblok 1 szt. 7. Etykieciarka - 1 szt. 8. Pakowaczka w zgrzewki - 1 szt. 9. Transporter pełnych opakowań -1 szt. 10. Automatyczna stacja CIP - 1 szt. 11. Stacja
przygotowania wody - 1 szt. 12. Stacja ozonowania - 1 szt. PRODUKT: Innowacja produktowa w postaci napoju Baby Zdrój - niesłodzonego napoju na bazie wody
źródlanej z dodatkiem naturalnych ekstraktów ziołowych (melisa, rumianek, mięta) dedykowanego dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji oraz dla niemowląt. CEL
PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia
wyników prac B+R Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w
celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw NA POZIOMIE REZULTATU: Wzrost
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach Liczba wprowadzonych innowacji produktowych Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów Liczba wdrożonych wyników prac B+R

AQUA EAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 514 284,66

2 857 142,00

1 999 999,40

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2019-06-30

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu technologii przerobu drewna posuszowego celem wzrostu konkurencyjności PPHU Celem niniejszego projektu jest uzyskanie przez PPHU TUDAR sp. z o.o. przewagi konkurencyjnej na rynku meblarskim (w regionie, kraju i poza jego granicami)
Tudar Sp. z o.o.
poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu technologii przerobu drewna posuszowego do praktyki gospodarczej przedsiębiorstwa.
Wnioskodawca wdroży w swoim przedsiębiorstwie nową metodę produkcji (innowacja procesowa w skali międzynarodowej), czego konsekwencją będzie
rozpoczęcie produkcji nowego dla Wnioskodawcy produktu - ekologicznej płyty stolarskiej EWP (Eco Wood Panel) - który będzie produkowany z drewna o niskiej
wartości technicznej, tzw. drewna posuszowego. Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup środków trwałych (składających się na zaawansowaną linię produkcyjną),
wartości niematerialnych i prawnych (przyczyniających się do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz prowadzenie robót budowlanych,
których celem będzie wybudowanie hali produkcyjnej-stolarni. Powyższe pozwoli przedsiębiorstwu zastosować innowację procesową oraz rozpocząć produkcję
płyty stolarskiej EWP i innych komponentów. Dzięki temu produkty finalne w postaci mebli (głównie sofy, fotele, kanapy) będą konkurencyjne cenowo w
porównaniu do substytutów o zbliżonych parametrach - dzięki wykorzystaniu drewna o niskiej jakości oraz niższemu zużyciu energii elektrycznej potrzebnej w
procesie suszenia. Projekt zrodził się w odpowiedzi na zidentyfikowaną przez Wnioskodawcę niszę w postaci zagospodarowania drewna posuszowego o
obniżonej wartości technicznej, które najczęściej klasyfikowane jest jako drewno przeznaczane na cele energetyczne o najniższej klasie jakościowej (klasa WD).
Przedsiębiorstwo zamierza uczynić swoją przewagą konkurencyjną produkcję mebli z półproduktów produkowanych z drewna posuszowego, które jest jednym z
najtańszych na rynku z uwagi na niską wartość techniczną.

RPLU.03.07.00-06-0178/16

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE TUDAR SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 731 860,09

2 789 180,56

1 952 426,39

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-07-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników prac badawczo - rozwojowych

W ramach projektu UE planuję realizację inwestycji polegającej na zakupie maszyn produkcyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania w celu rozpoczęcia
produkcji nowych wyrobów - systemów robo tycznych i oprogramowania sterującego. Produkcja będzie się opierać na posiadanych przez nas wynikach prac B+R
(będzie to praktyczne zastosowanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej) - planowane wdrożenie wyników prac B+R jest głównym celem projektu.
Wdrożenie dotyczy wyników prac B+R w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa
Lubelskiego do 2020, wdrożenie dotyczy kodów PKD działalności: 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn
specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana. W większości nowe produkty będą wysyłane na eksport. W wyniku realizacji projektu wdrożymy
również innowację, na skalę międzynarodową oraz wprowadzimy ekoinnowacje. Cele realizowanego projektu są następujące: 1. Wzrost/poprawa
konkurencyjności na rynku międzynarodowym 2. Wprowadzenie nowych produktów 3. Wdrożenie wyników prac badawczych 4. Wdrożenie innowacji 5.
Zatrzymanie wysokospecjalistycznej kadry inżynieryjnej na terenie województwa Lubelskiego 6. Budowa społeczeństwa informacyjnego 7. Poprawa środowiska,
poprzez wprowadzenie ekoinnowacji. Powyższe cele idealnie wpisują się w cele 3 Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 "Konkurencyjność
przedsiębiorstw" oraz w cele Działania 3.7 "Wzrost konkurencyjności MŚP".

RPLU.03.07.00-06-0182/16

ACCREA BARTŁOMIEJ STAŃCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 266 531,00

1 029 700,00

720 790,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-11

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SPOTLEX Sp. z o.o. poprzez stworzenie innowacyjnej aplikacji mobilnej

CEL: Wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników prac B+R zleconych przez wnioskodawcę postaci uruchomienia innowacyjnego produktu - aplikacji
mobilnej (systemu) "Spotlex". Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania "Inwestycje niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R w postaci
uruchomienia innowacyjnego produktu w postaci aplikacji mobilnej "Spotlex"", obejmującego zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych. CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: 1) Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie; 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje; 3) Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji; 4) Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R; 5) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku; 6) Liczba
przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw; NA POZIOMIE REZULTATU: 1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach; 2) Liczba wprowadzonych innowacji produktowych; 3)
Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych; 4) Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów; 5) Liczba wdrożonych
wyników prac B+R PRODUKT: Innowacja produktowa w postaci aplikacji mobilnej "Spotlex" - będzie pierwszą usługą na rynku, która będzie pozwalała
użytkownikowi na uzyskanie odpowiedzi na problem prawny w sposób całkowicie automatyczny, bez udziału prawnika. Zostanie zaimplementowany inteligentny
samouczący się algorytm, który w swojej finalnej postaci, w sprawach niezbyt skomplikowanych będzie udzielał precyzyjnych odpowiedzi na zadany przez klienta
problem.

RPLU.03.07.00-06-0184/16

SPOTLEX SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 416 448,00

2 755 600,00

1 928 920,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2018-09-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Założenie nowego zakładu produkcyjnego BRUKDOM w celu wprowadzenia do produkcji innowacyjnej Kostki betonowej z
nawierzchnią poliuretanową

Cel projekt: 1. Wprowadzenie do oferty i produkcja przez BRUKDOM innowacyjnego produktu: Kostka betonowa z nawierzchnią poliuretanową 2. Wdrożenie w
przedsiębiorstwie wyników prac badawczych w rezultacie których powstał innowacyjny produkt i technologia kostki betonowej z nawierzchnią poliuretanową
gotowy do produkcji po testach i zgłaszany do opatentowania Zadania: Założenie całkowicie nowego, odrębnego zakładu produkcyjnego w Niedrzwica Duża.
BRUKDOM wynajmuje na okres 15 lat teren i nieruchomości - niezbędne jest wyposażenie w infrastrukture techniczną nowego zakładu a mianowicie w maszyny i
urządzenia. Cele poszczególne projektu są zbieżne i przyczyniają się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych RPO WL: nastąpi zwiększenie
konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa powstałego i związanego
na stale z województwem lubelskim przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Wzrost innowacji zostanie zapewniony poprzez wsparcie
inwestycyjne przeznaczone na realizację wyników prac badawczych.

RPLU.03.07.00-06-0188/16

BRUKDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 964 280,00

4 036 000,00

1 999 838,00

49,55 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2019-01-31

Konkursowy

08 Budownictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji zespołów
napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R

Przedmiotem projektu jest implementacja w przedsiębiorstwie KONSTAL innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu, będącego
efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R. Wdrożenie nowego procesu umożliwi wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa dotychczas nie oferowanego
produktu usługowego - zespołów napędowych utrzymania ruchu, które są złożonymi elementami większych instalacji (np. linii produkcyjnych, systemów
transportowych), funkcjonujących w bardzo szerokiej gamie przedsiębiorstw z różnych branż (np. spożywczej, motoryzacyjnej, budowlanej, lotniczej).
Innowacyjny proces jest efektem wyników prac B+R, zleconych przez Wnioskodawcę Politechnice Lubelskiej. Aby zrealizować wdrożenie, wnioskodawca
zaplanował inwestycje w środki trwałe (maszyny i urządzenia) i wartości niematerialne i prawne (specjalistyczne oprogramowanie). Zakup, uruchomienie,
wdrożenie i zintegrowanie wszystkich nowozakupionych elementów projektu, umożliwi wytwarzanie nowego produktu usługowego - zespołów napędowych
utrzymania ruchu. Zakupione nowoczesne maszyny produkcyjne umożliwią również wprowadzenie nowych oraz udoskonalenie dotychczas oferowanych usług.
Wykorzystane w projekcie rozwiązania gwarantują wdrożenie ekoinnowacji. Wnioskodawca przeprowadził badania rynkowe, by zapewnić skuteczną sprzedaż
produktu, będącego rezultatem niniejszego projektu. W ramach projektu planuje się rozpoczęcie działalności eksportowej. Realizacja projektu umożliwi
osiągnięcie celów takich jak: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzrost poziomu innowacyjności, wprowadzenie nowych/ulepszonych produktów i
usług oraz rozwój TIK. Wdrożenie innowacyjnego procesu i nowego produktu usługowego pozwoli osiągnąć cele projektu oraz wskaźniki produktu i rezultatu,
poprzez unowocześnienie oferty produktowej. W efekcie nastąpi wzrost obrotów i zatrudnienia, poprawa wyniku finansowego, a tym samym wzrost
konkurencyjności oraz znaczące i trwałe umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

RPLU.03.07.00-06-0190/16

KONSTAL-ZAKŁAD MECHANICZNY ZBIGNIEW WŁASIUK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 706 561,04

1 387 448,00

971 213,60

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-26

2020-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji ciastek z inuliną

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest uruchomienie zakładu produkcji ciastek i zaoferowanie nowych produktów, w tym innowacyjnego produktu ciastka z inuliną
RPLU.03.07.00-06-0191/16
będących efektem prac B+R. Głównym celem projektu jest komercjalizacja wyników prac B+R.ODBIORCY NOWYCH PRODUKTÓW: 1. Klienci instytucjonalni
prowadzący działalność gospodarczą w Polsce - ok. 90%; 2. Klienci indywidualni (rynek krajowy i lokalny) - ok. 10% . ZADANIA: a/ budowa obiektu zakładu
produkcyjnego; b/ zakup środków trwałych i WNiP niezbędnych do uruchomienia działalności produkcyjnej. c/ Wyposażenie obiektu w ekologiczne rozwiązania
wpisujące się w realizację zasad zrównoważonego rozwoju d/ Wdrożenie innowacji nietechnologicznej e/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia
kadry niezbędnej do wdrożenia nowych produktów.W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: ---na poziomie produktuInwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6); - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia
produktów nowych dla firmy (CI29); - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28); - Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2); - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji; - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia
wyników prac B+R; - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). -na poziomie rezultatu - Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8);
- Liczba wprowadzonych innowacji produktowych; - Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów; - Liczba wdrożonych wyników
prac B+R. PROJEKT JEST ODPOWIEDZIĄ NA ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU NA PRODUKTY O WŁAŚCIWOŚCIACH PROZDROWOTNYCH.

WYTWÓRNIA SMAKOWITOŚCI PIECZONE TOMASZ PIELAT

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 188 451,69

1 091 210,00

763 847,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2018-02-28

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Rad Stal Bis S.C. dzięki wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania
wytwarzania stożkowych kół zębatych w oparciu o maszyny sterowane numerycznie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Rad-Stal Bis S.C na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności
RPLU.03.07.00-06-0192/16
przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego w skali kraju rozwiązania wytwarzania stożkowych kół zębatych w oparciu o maszyny sterowane
numerycznie. Projekt obejmuje jedno zadanie realizowane przez 12 miesięcy" Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Rad Stal Bis S.C. dzięki
wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania wytwarzania stożkowych kół zębatych w oparciu o maszyny sterowane numerycznie.". W ramach zadania
Wnioskodawca dokona zakupu 2 nowych środków trwałych: centrum tokarskie, wiercąco - frezujące centrum obróbcze. Realizacja zadanie jest niezbędna do
osiągnięcia celów projektu. Wskaźniki rezultatu: Liczba wdrożonych wyników prac B+R 1, Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 1, Liczba
wprowadzonych innowacji produktowych 1, Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 1, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach
(EPC) 2, Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 1. Wskaźniki produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw
(dotacje) 450 000, 00 zł, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28) 1, Liczba przedsiębiorstw objętych
wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia prac B+R 1. Przychody ze sprzedaży
nowych/udoskonalonych produktów/usług 225 900,00 PLN.Grupą docelową niniejszego projektu jest branża metalowa, którzy będą korzystać z
nowowprowadzonych produktów

RAD-STAL BIS SPÓŁKA CYWILNA KONRAD I WITOLD RADKOWSCY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 845 000,00

1 500 000,00

1 050 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-09-09

2019-05-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie nowych, komplementarnych usług do firmy Karmela Klimkiewicz w celu rozwoju podmiotu na nowym rynku

Przedmiotowy projekt jest kolejnym etapem rozwoju firmy. Dotyczy on rozszerzenia oferty firmy zarówno o zasięg terytorialny (nowe województwo), jak i rodzaj
świadczonych usług, gdyż wdrożone zostaną nowe usługi komplementarne z zakresu medycyny estetycznej i laseroterapii. Projekt polegać będzie na wdrożeniu
innowacji, dzięki zakupie środków trwałych, które stworzą wnioskodawcy techniczną możliwość do świadczenia nowych usług. Realizacja projektu, ma na celu
(oprócz wprowadzenia do działalności przedsiębiorstwa nowych usług) również rozszerzenie działalności o nowy rynek zbytu, zwiększenie konkurencyjności oraz
skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Projekt zakłada realizacje 1 zadania, które polega na zakupie nowoczesnego wyposażenia do
nowej kliniki. Lokalizacja projektu to Lublin. Wskaźnikami rezultatu bezpośredniego projektu to: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, liczba
wprowadzonych innowacji produktowych, liczba wprowadzonych innowacji procesowych, liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych, przychody ze
sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów. Wskaźniki produktu to: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia
produktów nowych dla firmy, liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje), liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku, liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji. Grupa docelowa, dla której dedykowany jest projekt to mieszkańcy całego regionu województwa. W wyniku
realizacji projektu powstaną usługi z zakresu nowoczesnej medycyny estetycznej, kosmetologii i kosmetyki, tj. usługi laserowej korekcji wzroku, usługi leczenia
przebarwień i zmian naczyniowych, termiczny lifting twarzy, usługi ginekologii estetycznej.

RPLU.03.07.00-06-0194/16

KARMELA KLIMKIEWICZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 980 950,00

2 757 500,00

1 930 250,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-02

2019-03-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa 1. MALPLAST KONRAD RYMARCZYK 2. P.H.U. KONRAD RYMARCZYK 3. P.H.P.U. "BURDA
BRAND" KONRAD RYMARCZYK na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnej w skali kraju
linii technologicznej do regranulacji tworzyw polimerowych. Projekt obejmuje jedno zadanie realizowane przez 19 i pół miesiąca. "Wdrożenie nowej linii do
recyklingu tworzyw wtórnych". W ramach zadania Wnioskodawca dokona zakupu 3 nowych środków trwałych: Linia granulacyjna, Linia myjąca odpady z
tworzyw sztucznych, samochód ciężarowy. Oprócz zakupu w/w środków trwałych w ramach zadania Wnioskodawca zakupi materiały i roboty budowlane do
budowy budynku produkcyjnego, w którym zlokalizowane zostaną środki trwałe. Realizacja zadanie jest niezbędna do osiągnięcia celów projektu. Wskaźniki
rezultatu: Liczba wdrożonych wyników prac B+R 1, Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 1, Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów 1270000,00 zł, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC) 4, Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 1, Liczba
wprowadzonych innowacji procesowych 1. Wskaźniki produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 1 344
006,84 zł, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28) 1, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w
celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1,
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia prac B+R 1. Grupą docelową niniejszego
projektu są firmy wykorzystujące regranulat i przemiał do produkcji w swoich przedsiębiorstwach, którzy będą korzystać z nowowprowadzonych produktów i
usługi.

RPLU.03.07.00-06-0196/16

1. MAL-PLAST KONRAD RYMARCZYK 2. P.H.U. KONRAD RYMARCZYK 3. P.H.P.U. "BURDA
BRAND" KONRAD RYMARCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 318 145,21

3 263 508,58

1 990 740,23

61,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-15

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie do produkcji ekologicznego i taniego materiału do wykorzystania w meblarstwie

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności FOS-Design poprzez inwestycję w wdrożenie wyników prac B+R w zakresie wytwarzania płyt z
odpadów opakowaniowych w meblarstwie. Idea wytworzenia ekologicznego materiału do wykorzystania w meblach jest pomysłem właścicieli spółki, którzy wraz
ze swoimi pracownikami przeprowadzili wstępne badania w zakresie możliwości uzyskania płyty z surowców powstałych w wyniku recyklingu odpadów
opakowaniowych. Zakupione wyniki prac B+R potwierdzają, iż możliwe jest wytwarzanie tego typu płyt i że jest to nowość na skalę światową. Realizacja projektu
zostanie zrealizowana poprzez realizację dwóch zadań. Pierwszym są prace budowlane mające na celu poprawę warunków lokalowych firmy, co umożliwi jej
rozwój i poprawę warunków pracy. Drugie zadanie to zakup środków trwałych - w pełni automatycznych maszyn i urządzeń umożliwiających wytworzenie i pełną
obróbkę nowego surowca (prasa, szlifierka, okleiniarka, piła formatowa, centrum obróbcze CNC), zakup oprogramowania do projektowania oraz zakup systemu
centralnego odpylania, podnoszącego wydajność poprzez poprawę warunków pracy, co przełoży się na większą produktywność i tym samym, konkurencyjność
firmy. Grupą docelową, do której firma kieruje swój wyrób są klienci indywidualni i instytucjonalni, poszukujący nowoczesnych, solidnie wykonanych mebli,
które jednocześnie wyróżnia fakt użycia ekologicznego, innowacyjnego na światową skalę elementu jakim jest płyta z odpadów. Głównym odbiorcą, na którym
chce się skupiać Wnioskodawca są jednak przedszkola i żłobki, odbiorcy mebli z serii locomoco, które stanowią dla firmy priorytet działalności i których eksport
firma planuje rozpocząć. W ramach projektu osiągnięte zostaną wskaźniki rezultatu: wzrost zatrudnienia (2 EPC), innowacja produktowa (1), przychody w I. roku
po zakończeniu (500tys zł), wdrożone wyniki B+R (1) i wsk. produktu - wsparte przedsiębiorstwo (1), inwestycje prywatne (897378,47 zł), dostosowane obiekty (1).

RPLU.03.07.00-06-0197/16

"FOS-DESIGN" R. MIAZGA Z. ŁAZOWY SPÓŁKA CYWILNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 822 331,52

1 996 000,00

1 397 200,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności Loys Sp. z o. o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest komercjalizacja przez Loys Sp. z o. o. wyników prac B+R - świadczenie usługi Loys Partner Connect. CELEM PROJEKTU jest wzrost
konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie przez Wnioskodawcę wyników prac B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania: 1. Zakup aktywów na
potrzeby świadczenia usługi Loys Partner Connect. ODBIORCY NOWEJ USŁUGI: * Partnerzy, tj. radcowie prawni lub adwokaci prowadzący działalność gospodarczą
w formie jednoosobowej lub małej kancelarii prawnej; * Średnie lub duże kancelarie prawne; * Działy prawne przedsiębiorców; * Przedsiębiorcy biznesowi. Przy
czym główną grupą docelową odbiorców Usługi Loys Partner Connect są Partnerzy tj. radcowie prawni lub adwokaci prowadzący działalność gospodarczą w
formie jednoosobowej lub małej kancelarii prawnej; W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: - Na poziomie produktu: *
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie(CI1); * Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2); * Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
inwestycji; * Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R. * Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia
produktów nowych dla firmy (CI29); * Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28); * Inwestycje
prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6). - Na poziomie rezultatu: * Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach (CI8); * Liczba wprowadzonych innowacji produktowych; * Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów; *
Liczba wdrożonych wyników prac B+R; * Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych.

RPLU.03.07.00-06-0198/16

LOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 742 900,00

2 215 000,00

1 550 500,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-11-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Wzrost konkurencyjności i rozwój AIR&D Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R, dywersyfikację działalności i
uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej do produkcji podzespołów, w tym innowacyjnych wirników nośnych
do budowy statków powietrznych - wiatrakowców"

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, które pozwolą zdywersyfikować ofertę AIR&D i wprowadzić na rynek innowacyjne w skali globalnej
produkty - wirniki nośne (autorotacyjne) oraz całą gamę podzespołów do budowy wiatrakowców. Wyniki prac B+R dotyczą opracowania technologii produkcji,
zaprojektowania i konstrukcji innowacyjnych wirników oraz pozostałych podzespołów. W ramach projektu Firma zamierza uruchomić wysoce zaawansowaną
technologicznie linię produkcyjną, w tym celu zaplanowano zakupić wyspecjalizowany sprzęt w postaci: obrabiarek sterowanych numerycznie: wycinarkę
laserową fiber, wycinarkę CNC Water Jet oraz robota spawalniczego FANUC (lub równoważne) oraz portal B2B z domeną. Dzięki tym wydatkom inwestycyjnym
możliwe będzie wdrożenie prac B+R. Wskaźniki produktu: "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)" - 1 szt. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
dotację (CI2)" - 1 szt. "Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji" - 1 szt. "Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac
B+R" - 1 szt. "Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28)" - 1 szt. "Liczba przedsiębiorstw objętych
wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)" - 1 szt. "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw
(dotacje)" - 858 325,00 Wskaźniki rezultatu: "Wzrost zatrudnienia we wspieranym przedsiębiorstwie (CI8)" - 3 EPC - nowe etaty. "Liczba wprowadzonych
innowacji produktowych" - 1 innowacyjny produkt w skali świata, "Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów" - 815 119,10
"Liczba wdrożonych prac B+R" - 1 szt. Bezpośrednimi odbiorcami produktów będą producenci wiatrakowców, pośrednimi natomiast - ostateczni użytkownicy
wiatrakowców i to do ich potrzeb i oczekiwań będą dostosowane oferowane produkty.

RPLU.03.07.00-06-0200/16

AIR&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 455 992,50

2 787 750,00

1 951 425,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

05 Produkcja sprzętu
transportowego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w Comernet Sp. z o.o.

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia, jak również nadrzędnym celem Spółki Comernet jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku produkcji opakowań.
Realizacja tego celu będzie możliwa poprzez uzyskanie dofinansowania na przeprowadzenie działań związanych w drożeniem innowacji procesowej i nie
technologicznej w skali międzynarodowej, a także innowacji produktowej w skali przedsiębiorstwa. Realizacja projektu polega na zakupie nowoczesnej maszyny
offsetowej oraz stworzeniu i wprowadzeniu do firmy nowatorskiego, autorskiego oprogramowania kontrolującego produkcję opakowań in-line. Wdrażany system
będzie kontrolował jakość arkuszy na wykładaniu maszyny offsetowej, w celu kontroli jakości nafarbiania arkuszy, której konsekwencją będzie minimalizacja
występujących błędów, eliminacja czynnika ludzkiego z procesu produkcji co w konsekwencji umożliwi zmniejszenie ilości wadliwych serii produktu końcowego i
znacznie wpłynie na skrócenie czasu produkcji. Tego typu oprogramowanie jest innowacją w skali międzynarodowej, nie było stosowane w Polsce ani zagranicą.
Rezultatem projektu będzie stworzenie dwóch nowych miejsc pracy, wprowadzenie innowacji procesowej, a także poszerzenie oferty firmy o nowe produkty oraz
osiągnięcie z ich tytułu założonego poziomu przychodów, Wnioskodawca planuje również rozpoczęcie działalności eksportowej. Opisywany produkt wpisuje się
również w regionalną specjalizację regionu - Biogospodarka, wpisuje się w cele Działania 3.7 i przyczyni się do wzrostu gospodarczego regionu (m.in. poprzez
wzrost zatrudnienia).

RPLU.03.07.00-06-0201/16

COMERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 612 500,00

3 750 000,00

1 999 875,00

53,33 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie konkurencyjności firmy Kancelista poprzez wdrożenie do oferty nowej innowacyjnej usługi dla sektora
prawniczego

Projekt polega na wdrożeniu do oferty firmy innowacyjnej e-usługi udostępnianej w formule software as a service o nazwie Kancelista. Ponadto wdrożone
zostaną 2 nowe rozwiązania marketingowe. Zasadniczym celem jest, wdrożenie innowacji produktowej, stworzenie nowych miejsc pracy, podniesienie poziomu
konkurencyjności firmy, wejście na nowe rynki zbytu. Realizacja została zaplanowana w 1 działaniu w ramach którego nastąpi zakup wartości niematerialnych i
prawnych oraz nowych środków trwałych. Grupę docelową stanowią przedsiębiorstwa - kancelarie prawne na rynku polskim i niemieckim. Produkty powstałe w
wyniku realizacji projektu to e-usługa Kancelista która stanowić będzie innowacyjne, kompleksowe narzędzie do obsługi zadań/działań zachodzących w
kancelariach prawnych. System udostępniany będzie w formule software as a Service. Planowane jest wdrożenie nowej oferty na rynek krajowy i zagraniczny
(Niemcy). Ponadto Wnioskodawca dokona inwestycji w środki trwał w postaci serwera komputera i stacji roboczej w celu zapewnienia odpowiedniej
infrastruktury technicznej do utrzymania systemów chmurze obliczeniowej oraz wyposażenia nowych miejsc pracy. W projekcie przewidywana jest współpraca z
jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk.

RPLU.03.07.00-06-0208/16

KANCELISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 669 290,65

2 170 155,00

1 519 108,50

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie do oferty innowacyjnej torfowej okrywy bioselektywnej przez przedsiębiorstwo Eurorap Andrzej Rapa w
miejscowości Puchaczów

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Eurorap Andrzej Rapa na rynku krajowym, podniesienie produktywności i
wydajności przedsiębiorstwa dzięki wybudowaniu nowego zakładu produkcyjnego i wprowadzeniu innowacyjnej w skali kraju linii technologicznej do produkcji
bioselektywnej okrywy torfowej. Projekt obejmuje jedno zadanie realizowane przez 19 miesięcy "Budowa i wyposażenie zakładu produkcji okryw torfowych do
uprawy pieczarek". W ramach zadania Wnioskodawca dokona zakupu nowych środków trwałych: Linia do przerobu torfu; Wózek widłowy; Samochód, oraz w
ramach kosztów niekw. wyposażenie biura oraz Zakup licencji na wynalazek. Oprócz zakupu w/w środków trwałych w ramach zadania Wnioskodawca zakupi
materiały i roboty budowlane do budowy budynku produkcyjnego, w którym zlokalizowane zostaną środki trwałe. Realizacja zadanie jest niezbędna do
osiągnięcia celów projektu. Wskaźniki rezultatu: Liczba wdrożonych wyników prac B+R 1, Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 1, Przychody ze
sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów 3 722 400 zł, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC) 2, Liczba
wprowadzonych innowacji produktowych 1. Wskaźniki produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 1 170
692,91 zł, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28) 1, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w
celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1,
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia prac B+R 1. Grupą docelową niniejszego
projektu są firmy wykorzystujące okrywy torfowe do uprawy pieczarek, którzy będą korzystać z udoskonalonych produktów.
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"EURORAP" ANDRZEJ RAPA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 772 195,49

2 213 172,88

1 350 035,45

61,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-15

2019-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności Firmy Protechnika Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji oraz
wprowadzenie na rynek międzynarodowy nowych produktów.

Wraz z dynamicznym rozwojem spółki i rosnącym portfelem zamówień, pojawiła się potrzeba zwiększenia skali działalności i uzupełnienia oferty poprzez
RPLU.03.07.00-06-0222/16
wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych przez Wnioskodawcę. Przedsięwzięcie planowane do zrealizowania przez Protechnika Sp. z o.o. zakłada
rozwój posiadanego zaplecza produkcyjnego o nową, innowacyjną linię produkcyjną. Planowane do zakupu urządzenie to kompletna linia w postaci automatu
tokarskiego. Maszyna wyposażona w ramię do automatycznego załadunku, dzięki czemu dysponuje bezkolizyjnym systemem transportu detali. Wytwarzane przy
użyciu tej maszyny produkty charakteryzują się niespotykaną dokładności i jakością wykonania. Maszyna spełnia wszystkie normy dotyczące oszczędności
energii, wody, surowców, hałasu oraz charakteryzuje się zastosowaniem technologii mało- i bezodpadowych. Zakup tak innowacyjnego na skalę krajową
urządzenia pozwoli Wnioskodawcy wprowadzić do swojej oferty 3 nowe produkty: kostki stanowiące noże do rozdrobnienia śmieci/biomasy o różnym
zastosowaniu i różnych rozmiarach. Będą to kostki (noże) o rozmiarach: 40x40 mm, 65x65 mm, 80x80 mm. Są to zupełnie różne produkty, ponieważ w zależności
od ich rozmiaru znajdą zastosowanie w różnych maszynach (młynach, maszynach kruszący, maszynach do przerobu biomasy). Głównymi odbiorcami
planowanych do wprowadzenia produktów będą klienci indywidualni, w szczególności z Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz instytucjonalni. Realizacja projekty
pozytywnie wpłynie na kondycję finansowa przedsiębiorstwa, pozwoli zdobyć nowe, zagraniczne rynki zbytu oraz uatrakcyjnić swoją ofertę. Zakres projektu został
dokładnie przeanalizowany i dostosowany do bieżących potrzeb Wnioskodawcy.

PROTECHNIKA SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 514 110,00

2 857 000,00

1 999 900,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2019-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wprowadzenie nowych usług i produktów dotyczących identyfikacji osób na podstawie wizerunku oraz głosu w
laboratoriach BES oraz powstanie laboratorium mobilnego

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej w zakresie świadczenia usług oraz innowacji procesowej w oparciu o kompletny łańcuch dowodowy
RPLU.03.07.00-06-0226/16
oraz poprawę jakości oraz przyspieszenie wykonywania usług. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez zakup wyposażenia i oprogramowania laboratoriów
stacjonarnych i laboratorium mobilnego, wprowadzenie kompleksowego modelu usługi pozwalającej na wykonanie badań fonoskopijnych materiałów
dowodowych oraz analiz monitoringu w całym zakresie łańcucha dowodowego począwszy od uzyskania danych z nośnika, a zakończywszy na identyfikacji
sprawcy zdarzenia. Realizacja celu będzie możliwa również dzięki wprowadzeniu w ramach realizacji projektu systemów bezpieczeństwa danych wrażliwych oraz
zabezpieczania materiałów dowodowych. Projekt jest zgodny z celami Osi Priorytetowej III, działania 3.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WL 20142020, gdyż zakłada wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, know - how, a także
pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa i zwiększenie ekspansywności sektora MŚP na inne rynki i skali wdrażanych
innowacji. Projekt zakłada współpracę z jednostką naukową - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w zakresie opracowywania metod
badawczych związanych z identyfikacją osób na podstawie nagrań monitoringu. Cel zostanie osiągnięty poprzez dostęp do częściowego finansowania inwestycji
początkowej w zakresie zakupów środków trwałych (rzeczowe aktywa trwałe: maszyny, urządzenia, narzędzia) oraz wartości niematerialnych i prawnych
(oprogramowanie) niezbędnych do unowocześnienia usług i wprowadzenia innowacji produktowej w postaci laboratorium mobilnego pozwalającego na
pobieranie próbek i ich częściową analizę poza siedzibą firmy.

BIURO EKSPERTYZ SĄDOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

904 200,48

674 122,34

471 885,63

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-10-01

2018-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy USM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do produkcji innowacyjnej autonomicznej platformy Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wyposażenie w park maszynowy i narzędziowy, stanowiący innowację procesową, co umożliwi
latającej BSP pionowego startu do monitoringu lub transportu, automatycznie startującej i lądującej precyzyjnie do stacji wprowadzenie na rynek międzynarodowy innowacyjnego w skali światowej produktu-platformy latającej BSP, która zautomatyzuje czynności codzienne w wielu
dokująco-ładującej, sterowanej i monitorowanej przez sieć telefonii komórkowej.
branżach eliminując do minimum błędy popełniane przez operatorów. Cel zostanie osiągnięty poprzez dostęp do częściowego finansowania inwestycji
początkowej w zakresie zakupów środ. trwałych (rzeczowe aktywa trwałe: maszyny, urządzenia, narzędzia) oraz wartości niematerialnych i prawnych
(oprogramowanie) niezbędnych do uruchomienia produkcji dronów, związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją
produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie i zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyj. istniejącego
zakładu.Proj. zakłada wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa- firmy USM Sp. z o.o. poprzez przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, knowhow, a także pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa i zwiększenie ekspansywności sektora MŚP na inne rynki i skali
wdrażanych innowacji. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu zwiększy się konkurencyjność, produktywność, wydajność pracy i skala prowadzenia działaln. gosp.
firmy USM Sp. z o.o, działającej na obszarze woj. lubelskiego przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Proj. w całości wpisuje się w
działalność gospodarczą o wysokiej intensywnosci B+R -PKD 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn. Proj.realizuje
wskaźniki m.in. rezultatu bezpośredn: Wzrost zatrudn. we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)-2 etaty, liczba wprowadzonych innowacji produktowych i
procesowych-1, wskaźniki produktu: Liczba przedsięb. objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) i dla rynku (C28) - 1,Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji - 1.
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USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 211 094,58

2 610 646,00

1 827 452,20

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-01-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój nowoczesnej produkcji w Plantwear szansą na podniesienie jej konkurencyjności

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w zakresie nowego materiału jakim jest nowy rodzaj sklejki. Materiał ten z racji na swoje właściwości pozwoli
stworzyć zupełnie nowe produkty. Całość projektu zostanie zrealizowana w ramach jednego zadania inwestycyjnego. Zakupiona zostanie linia technologiczna do
produkcji zegarków i okularów ze sklejki oraz oprogramowanie od zarządzania zupełnie nową skalą produkcji oraz logistyki na magazynie i w sferze wysyłki. Aby
wdrożenie mogło być w pełni skuteczne, pozyskany zostanie nowy personel. W sumie planowane jest pozyskanie 17 nowych osób, wszystkich na etat. Będzie to
oznaczało istotny wzrost potencjału firmy Plantwear, która w 2015r, zatrudniała 3 osoby na etacie. Nowe produkt będą sprzedawane na rynku polskim oraz w
innych krajach Europy. Docelowo mają stać się głównym obszarem przychodowym w firmie Plantwear.

RPLU.03.07.00-06-0231/16

WIKTOR PYRZYK PLANTWEAR

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 334 181,00

1 084 700,00

694 208,00

64,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2018-10-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

System do monitorowania przemieszczania się beaconów

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie do oferty nowego i innowacyjnego produktu - systemu do monitorowania
przemieszczania się beaconów. Ponadto, Wnioskodawca wdroży innowacje marketingowe, które umożliwią podniesienie zaufania do marki oraz polepszenie
efektywności działań marketingowych. Technologia ta jest dedykowana głównie operatorom sklepów wielkopowierzchniowych oraz właścicielom zakładów
produkcyjnych. System będzie składał się z następujących elementów: * innowacyjnych bezprzewodowych terminali do komunikacji mobilnej, * serwera
spełniającego wymagania certyfikacyjne Energy Star 2.0; * aplikacji serwerowej; * aplikacji webowej; * aplikacji mobilnej; Osiągnięcie głównego celu projektu
stanie się możliwe, dzięki realizacji zadania polegającego na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do
wdrożenia nowej oferty. Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) - 2 EPC Liczba
wprowadzonych innowacji produktowych - 1 szt Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych -2 szt Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów - 708 000 zł Liczba wdrożonych wyników prac B+R - 1 szt Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1 szt Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji - 1 szt Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
wdrożenia wyników prac B+R - 1 szt Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku - 1 szt Liczba przedsiębiorstw
objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 1 szt Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw
(dotacje) - 883 051,00 zł
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TRACKING SYSTEMS SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 191 481,00

2 554 700,00

1 711 649,00

67,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2019-04-01

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie do struktur firmy QMK Sp. z o.o. nowej, inteligentnej usługi zaawansowanej analizy i fotodetekcji produktów,
opartej na działaniu rozwiniętych algorytmów, usprawniającej proces zbierania i analizowania danych dotyczących
punktów dystrybucyjnych

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu wprowadzenie do portfolio Wnioskodawcy nowej, niespotykanej dotąd na rynku inteligentnej usługi
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zaawansowanej analizy i fotodetekcji produktów, opartej na działaniu rozwiniętych algorytmów, usprawniającej proces zbierania i analizowania danych
dotyczących punktów dystrybucyjnych Wdrożenie do struktur firmy nowej usługi będzie możliwe dzięki zakupowi środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, na które składać się będzie wydajny serwer do przetwarzania danych Green IT oraz nowatorski system informatyczny, w ramach którego
funkcjonować będzie 8 modułów oprogramowania informatycznego . Projekt oparty jest w całości na technologii ICT, dzięki wprowadzeniu innowacyjnych
rozwiązań ujętych w zaawansowanej technologii IT. Dedykowany i dostosowany do potrzeb firmy QMK Sp. z o.o. system informatyczny będzie innowacyjnym i
niespotykanym dotąd rozwiązaniem, które pozwoli rozszerzyć ofertę firmy. Projekt został podzielony na 2 zadania realizowane w ramach IV etapów: Zadanie 1.
Zakup środków trwałych: serwer do przetwarzania danych Green IT (1 sztuka) niezbędnego dla przetwarzania i przechowywania danych obejmujących system IT, a
tym samym również nową usługę. Zadanie 2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup dedykowanego systemu informatycznego składającego się z 8
modułów. System będzie niezbędnym elementem dla funkcjonowania przedmiotowej usługi, pozwoli na jej funkcjonowanie w sposób automatyczny, co
bezpośrednio przełoży się na zautomatyzowanie funkcjonowania samego przedsiębiorstwa, w tym do zarządzania zachodzącymi w nim procesami biznesowymi.
Dostosowane do firmy oprogramowanie zrewolucjonizuje jej pracę, jak również jakość świadczonych usług, będzie też ważnym krokiem w drodze Wnioskodawcy
do wdrażania innowacji, poprawiającym nie tylko efektywność pracy przedsiębiorstwa, ale również jego konkurencyjność i pozycję rynkową.

QMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 939 833,00

1 577 100,00

820 092,00

52,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2018-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Dom Polski - poprawa konkurencyjności Business Surplus Sp. z o.o.

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu wprowadzenie do portfolio Wnioskodawcy nowej, niespotykanej dotąd na rynku inteligentnej usługi "DOM
POLSKI" stanowiącej innowację produktową na skalę świata do 3 lat dzięki wykorzystaniu zautomatyzowanej platformy informatycznej zintegrowanej z systemem
CRM oraz portalem internetowym umożliwiającym inwestycje we wskazane "leady" w oparciu o zasadę crowdfundingu. Wdrożenie do struktur firmy nowej usługi
będzie możliwe dzięki zakupowi środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na które składać się będą laptopy (2 szt.) oraz nowatorski system
informatyczny, w ramach którego funkcjonować będzie 10 modułów oprogramowania informatycznego tworzących całość systemu. Projekt oparty jest w całości
na technologii ICT, dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań ujętych w zaawansowanej technologii IT. Dedykowany i dostosowany do potrzeb firmy
Business Surplus Sp. z o.o. system informatyczny będzie innowacyjnym i niespotykanym dotąd rozwiązaniem, które pozwoli rozszerzyć ofertę firmy w oparciu o
innowację procesową (zautomatyzowana obsługa leadów inwestycyjnych leasingu nieruchomości z wykorzystaniem platformy informatycznej). Projekt zakłada 1
zadanie: Zakup środków trwałych oraz Wartości niematerialnych i prawnych: laptopy z zainstalowanym oprogramowaniem dla nowo zatrudnionych
pracowników oraz dedykowany system informatyczny składający się z 10 modułów. Zadania: Zad. 1 Zakup środków trwałych i Wartości niematerialnych i
prawnych: - laptopy z zainstalowanym oprogramowaniem: 2 szt. Koszt: 21 538,43 zł - dedykowany system informatyczny: MODUŁ DP01 - Użytkownik MODUŁ DP02
- Nieruchomość MODUŁ DP03 - Finansowanie MODUŁ DP04 - RiskScore MODUŁ DP05 - Crowdfunding MODUŁ DP06 - Mikropłatność MODUŁ DP07 - Zarządzanie
MODUŁ DP08 - Integrator MODUŁ DP09 - Ekoinnowacja / B+R Front-End (Platforma internetowa) Łączny koszt: 1 882 692,31 zł Łączna wartość projektu netto: 1
904 230,77 zł
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BUSINESS SURPLUS SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 342 203,85

1 903 338,46

989 735,99

52,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-26

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu

Głównym celem projektu jest utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu. Projekt umożliwi
wdrożenie na rynku innowacyjnej na skalę krajową metody rehabilitacji kardiologicznej. Cele szczegółowe: 1. Wprowadzenie na rynek innowacyjnej na skalę
międzynarodową metody kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy
technologicznych 2. Wdrożenie organizacyjnej innowacji na skalę krajową kompleksowego rozwiązania rehabilitacji kardiologicznej poprzez połączenie
rehabilitacji kardiologicznej i narządu ruchu połączonych jedną spójną bazą danych 3. Dywersyfikacja działalności firmy w kierunku usług rehabilitacji
kardiologicznej. 4. Zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku krajowym. Wskaźniki produktu: 1. Otrzymanie wsparcia w formie dotacji w zakresie inwestycji,
2. Otrzymanie wsparcia w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy, jak również rynku krajowego , 3. Poniesienie nakładów własnych na inwestycje,
Wskaźniki rezultatu: 1. Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie, 2. Wprowadzenie usługi innowacyjnej na skalę międzynarodową, 3. Wdrożenie organizacyjnej
innowacji na skalę krajową 3. Uzyskanie przychodów ze sprzedaży nowych usług Wdrożona innowacja pozwoli na nowe podejście do kompleksowej rehabilitacji
kardiologicznej między innymi dzięki połączeniu rehab. kardiologicznej z rehab. narządu ruchu. Badania wykazują na znaczną poprawę stanu pacjenta w
przypadku połączenia tych dwóch form rehabilitacji. Innowacyjna na skalę międzynarodową oferta została potwierdzona opinią Instytutu Techniki i Aparatury
Medycznej ITAM. Oferta będzie skierowana do pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Lokalizacja na terenie uzdrowiska w Nałęczowi przyczyni się do
podniesienia prestiżu i promocji ośrodka. Planowane jest zawarcie umów z uzdrowiskami na świadczenie usług z zakresu rehabilitacji kardiologicznej.
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PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TECHNOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 263 610,03

3 263 610,03

1 990 802,06

61,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-04-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie z branży opakowań z tworzyw sztucznych

Celem projektu jest wdrożenie przeprowadzonych przez Wnioskodawcę własnych prac B+R do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Efektem prac było
RPLU.03.07.00-06-0240/16
opracowanie dwóch innowacyjnych produktów w postaci opakowania foliowego typu wicket do pakowania produktów higienicznych oraz worka elastycznego do
przechowywania produktów żywnościowych, charakteryzujących się nową budową, strukturą wykorzystanego surowca oraz niedostępnymi na rynku gabarytami.
Produkty wprowadzone zostaną na rynek w związku z realizacją inwestycji omówionej we wniosku. Nowy produkt będzie skierowany do producentów art.
higienicznych, natomiast udoskonalony do dystrybutorów świeżej żywności. Zgodnie z opinią o innowacyjności, biorąc pod uwagę wszelkie nowatorskie
rozwiązania poziom innowacyjności produktowej w stosunku do obu produktów ocenia się jako innowację stosowaną nie dłużej niż 3 lata w skali rynku
międzynarodowego. W celu wdrożenia na rynek powyższych produktów Wnioskodawca planuje utworzenie nowego zakładu produkcyjnego w Lublinie. W ramach
projektu Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wskazanych w harmonogramie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które
stanowić będą kompletne wyposażenie dla całego procesu technologicznego (począwszy od załadunku surowca, przez produkcję, aż po konfekcjonowanie) nowych
produktów. W ramach projektu nastąpi zwiększenie zatrudnienia w firmie Wnioskodawcy (o 8 etatów), zwiększenie konkurencyjności, internacjonalizacja
(wejście z nowym produktem na rynek niemiecki) oraz wzrost przychodów. Projekt prowadzony będzie w ramach regionalnej inteligentnej specjalizacji
"Biogospodarka", jako mający charakter prośrodowiskowy oraz wdrażający ekoinnowacje. W ramach inwestycji Wnioskodawca planuje nawiązanie współpracy
z Wydziałem Inżynierii Produkcji SGGW, przewidziano także zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Projekt będzie
realizowany zgodnie z zasadami CSR oraz polityk horyzontalnych.

HITEC FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 464 910,00

2 817 000,00

1 971 900,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2019-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie produkcji innowacyjnego modułowego systemu mocowania lekkich skrzyń narzędziowych offshore w wyniku
komercjalizacji prac B+R

---CEL: Wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R w postaci uruchomienia produkcji
modułowego systemu mocowania lekkich skrzyń narzędziowych offshore. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania pod nazwą "Inwestycje niezbędne
do wdrożenia wyników prac B+R w postaci uruchomienia produkcji modułowego systemu mocowania lekkich skrzyń narzędziowych offshore" obejmującego
zakup środków trwałych oraz usługi polegającej na opracowaniu formularza zapytań na stronie internetowej. ---CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ
REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
dotacje 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R 5. Liczba
przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku 6. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia
produktów nowych dla firmy 7. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) ---NA POZIOMIE REZULTATU: 1. Wzrost
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 3. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 4.
Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/ procesów 5. Liczba wdrożonych wyników prac B+R ---PRODUKT: Innowacja produktowa w
postaci modułowego systemu mocowania lekkich skrzyń narzędziowych offshore przeznaczona jest do transportowania skrzyń narzędziowych przez stale
rozwijający się sektor wydobywczy ropy naftowej oraz szeroko pojęty ruch przybrzeżnomorski. Jest to produkt tani w wytwarzaniu, a materiały do wykonania są
dość powszechne jednak rozwiązanie to jest nowe i dotychczas niestosowane w tego typu transporcie, a opracowana konstrukcja zapewnia niezawodność
działania i wymagany poziom bezpieczeństwa.
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LUBSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

483 494,55

391 585,00

274 109,50

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-10-01

2017-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy Henryk Batyra - Maszyny Rolnicze poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego agregatu do Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R przez przedsiębiorstwo HENRYK BATYRA - MASZYNY ROLNICZE w zakresie uruchomienia
bezorkowej uprawy przedsiewnej z wałem z kształtowymi elementami roboczymi
produkcji agregata do bezorkowej uprawy przedsiewnej z wałem z kształtowymi elementami roboczymi. Cel zostanie zrealizowany do 30.06.2018 r. Realizacja
projektu pozwoli na stworzenie infrastruktury produkcyjnej, która stanowić będzie podstawę do uruchomienia produkcji agregata do bezorkowej uprawy
przedsiewnej z wałem z kształtowymi elementami roboczymi, dotychczas nie produkowanego. Cel realizowany będzie poprzez zakup niezbędnych środków
trwałych, dzięki którym możliwe będzie uruchomienie produkcji nowego agregata, nie dostępnego na rynku międzynarodowym. Zakładane wskaźniki projektu: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie- 1; - liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1; -Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 2; Liczba wprowadzonych innowacji produktowych-1;- Liczba wdrożonych wyników prac B+R-1; Liczba utrzymanych miejsc pracy- 2, Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R-1; Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji - 1; Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w
celu wprowadzenia produktów nowych na rynku-1; Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy- 1; Przychody
ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów - 400000 zł netto (za I pół 2019)
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HENRYK BATYRA-MASZYNY ROLNICZE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 537 418,50

2 875 950,00

1 999 935,63

69,54 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-08-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac B+R celem implementacji wielosensorowego systemu do monitorowania środowiska i poziomu
zanieczyszczeń do portfela produktów CBR NETRIX SA."

Przedmiotem projektu jest wdrożenie prac B+R w celu wprowadzenia na rynek Systemu do monitorowania zanieczyszczeń, stanu środowiska i poziomu
zanieczyszczeń. Do podstawowych celów realizacji projektu należy komercjalizacja prac B+R w celu wytworzenia innowacyjnego w skali światowej rozwiązania;
wyposażenie laboratorium w celu umożliwienia produkcji systemu i komercjalizacji przeprowadzonych prac, rozwój przedsiębiorstwa i poprawa jego
konkurencyjności poprzez wprowadzenie na rynek systemu wielosensorowego opartego na niespotykanych dotychczas czujnikach i metodach analizy wielkich
zbiorów danych; wejście na rynek z produktem dedykowanym średnim i dużym przedsiębiorstwom; dywersyfikacja portfela produktów Netrix SA; zróżnicowanie
grup odbiorców NETRIX SA przez wejście na rynek z produktem dedykowanym branży energetycznej i przemysłowej; wzmocnienie wizerunku firmy przez
wprowadzenie na rynek systemu dedykowanego redukcji poziomu zanieczyszczeń; wejście na rynek z systemem dedykowanym dla instytucji ochrony środowiska.
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NETRIX S.A.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 255 061,09

1 833 383,00

1 283 368,10

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-11-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy LIQUID SYSTEMS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w standardzie 4K
(Ultra HD).

Wnioskodawca w ramach projektu realizuje jedno zadanie, którego celem jest zakup kompletu urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej usługi będącej
RPLU.03.07.00-06-0247/16
wynikiem prac badawczo - rozwojowych pracowników firmy Liquid Systems sp. z o.o. Realizacja projektu ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firmy i
rozwoju o nowe, innowacyjne usługi zapewnienia technicznych możliwości dostępu do telewizji w technologii 4K/UHD. Wskaźniki produktu (osiągnięte do
31.12.2020 r.) 7. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw(dotację): 1670912,32PLN 8. Liczna przeds.objętych wsparciem w celu
wprowadzenia produktów nowych dla firmy:1 9. Liczna przeds.objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku:1 10. Liczba
przeds.otrzymujących dotacje:1 11. Liczba przeds. wspartych w zakresie inwestycji:1 12. Liczba przeds. wspartych w zakresie wdrażania wyników prac B+R:1
Wskaźniki rezultatu (osiągnięte do 31.12.2021 r.) 7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 2 EPC 8. Liczba wdrożonych wyników prac B+R:1 9.
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych:1 10. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych:1 11. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnol.:1 12.
Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów: 167 222,50 zł. Grupa docelowa projektu są klienci indywidualni, którzy będą korzystać
z możliwości jakie daje im technologia obrazu w rozdzielczości 4K. W ramach niniejszego Projektu do bieżącej oferty Wnioskodawcy wprowadzony zostanie
innowacyjna usługa udostępnienia możliwości odbioru sygnału telewizyjnego w rozdzielczości 4K. Usługa telewizji w formacie 4K to obraz, który dorównuje
obrazom naturalnym, na ekranie nie widać pikseli, a widz uzyskuje wrażenie "uczestniczenia" w oglądanych scenach.

LIQUID SYSTEMS SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 670 039,56

2 983 772,00

1 999 127,24

67,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-12-27

2020-12-27

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zastosowanie nowoczesnego systemu do rozpoczęcia świadczenia innowacyjnej usługi na rynku polskich i zagranicznych
inwestycji kapitałowych

Projekt będzie polegał na świadczeniu usługi opracowywania modelu biznesowego, przygotowywania profesjonalnych dokumentów inwestycyjnych i
RPLU.03.07.00-06-0248/16
dopasowywania stron transakcji inwestycji kapitałowych, która będzie świadczona elektronicznie za pośrednictwem sytemu informatycznego i udostępniana
przez aplikację webową. Usługa będzie przełomową platformą łączącą posiadaczy wolnego kapitału - inwestorów - i przedsiębiorców poszukujących finansowania.
Przedsiębiorcy za jej pośrednictwem będą mogli dopracować i zoptymalizować koncepcję biznesową, uzyskać dostęp do narzędzi pozwalających zbadać, określić
i zweryfikować zapotrzebowanie rynkowe, adekwatność i wykonalność pomysłu, dostęp do najlepszych praktyk i sprawdzonych metodyk odpowiednich dla danej
branży, stworzyć profesjonalny biznes plan i inne dokumenty inwestycyjne odpowiadające na oczekiwania potencjalnych inwestorów, w tym kompleksową część
finansową, nawiązać z nimi współpracę na bazie wspólnych celów inwestycyjnych, strategii i warunków. Naszym celem jest świadczenie dla inwestorów i
przedsiębiorców usługi, która będzie unikalna na rynku pod względem oferowanych możliwości funkcjonalnych, rzeczywistej wartości dodanej dla użytkowników
oraz wykorzystywanych metodyk zgodnych z najbardziej aktualnymi najlepszymi praktykami stosowanymi w inwestycjach i transakcjach kapitałowych. Nasze
cele to także prowadzenie rentownej działalności w oparciu o unikalną, innowacyjną usługę elektroniczną oraz skuteczne wdrożenie i świadczenie usługi na
dwóch rynkach docelowych - polskim i brytyjskim. Adekwatne dla projektu kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu przedstawiliśmy w sekcjach C.II i C.III
niniejszego wniosku. Wskaźniki osiągniemy realizując projekt zgodnie z planem, terminowo rozpoczynając świadczenie usługi, działania promocyjne i sprzedaż
abonamentów. W projekcie będziemy realizowali jedno zadanie polegające na zakupie systemu informatycznego, za pośrednictwem którego będziemy świadczyć
usługę elektroniczną.

ALFA PROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 530 356,00

2 050 477,60

1 435 334,32

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-31

2019-08-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych usług badania wzroku metodą "DAT"

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności spółki HorizON Business Hub Sp. z o.o. poprzez wdrożenie i komercjalizację innowacyjnej w skali światowej usługi
badania wzroku przy wykorzystaniu technologii DAT (ang. Direct Astigmatic Test). Dzięki wdrożeniu wyników prac B+R i wprowadzeniu na rynek usług badania
wzroku w zakresie weryfikacji poprawności wykonania soczewek okularów, w tym astygmatyzmu możliwe będzie zrealizowanie celów dodatkowych, takich jak
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i wejście na rynki zagraniczne, uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej, wzrost innowacyjności
przedsiębiorstwa i atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstwa i regionu, oraz stworzenie nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanego personelu.
Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zarówno wdrożenie innowacyjnej technologii, jej internacjonalizacja, jak i znaczący wzrost rentowności działalności
przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu innowacji produktowych i wprowadzeniu na rynek międzynarodowy nowych, innowacyjnych usług badania wzroku. Firma ma
potencjał do rozszerzenia działalności o nowe usługi, biorąc pod uwagę kompetencje personelu i know-how pozyskane podczas przeprowadzonych prac B+R,
nawiązanych relacjach biznesowych a także rosnące zainteresowanie klientów. Usługi Spółki są zaawansowane technologicznie i jakościowo, cechuje je duża
funkcjonalność, dokładność i bezpieczeństwo. Odbiorcą docelowym projektu będą użytkownicy okularów i soczewek (korekcyjnych, ale też np. okularów
słonecznych czy soczewek zmieniających kolor oczu.) Dla wdrożenia nowej usługi niezbędny jest zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych: systemu IT, hurtowni danych, oraz 500 szt. urządzeń do badania wzroku. Rozwój terytorialny i asortymentowy przyczyni się do zwiększenia
prowadzonej sprzedaży generując tym samym wzrost wartości firmy i znaczące wzmocnienie jej konkurencyjności.

RPLU.03.07.00-06-0249/16

HORIZON BUSINESS HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 958 000,00

2 872 500,00

1 999 834,50

69,62 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego JUELLA Jerzy Maciąg poprzez wprowadzenie innowacji
produktowej.

Główny cel projektu dotyczy wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych z zakresu badań nad wzbogaceniem kasz inuliną naturalnym prebiotykiem (stymuluje ona wzrost pożytecznych bakterii jelitowych).Inulina zaliczana jest również do błonnika rozpuszczalnego, dlatego posiada
zdolność do obniżania poziomu glukozy i poziomu cholesterolu we krwi,a także zdolność do zwiększania biodostępności składników mineralnych. W wyniku
projektu do oferty przedsiębiorstwa wprowadzone zostaną dwa nowe produkty:kasza jęczmienna błyskawiczna z inuliną oraz kasza jaglana błyskawiczna z
inuliną, której odbiorcami będą głównie hurtownie zajmujące się sprzedażą żywności.Do pozostałych celów projektu należy zaliczyć takie aspekty jak:poszerzenie
oferty przedsiębiorstwa o nowe innowacyjne produkty, poprawa pozycji względem konkurencji, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, pozyskanie nowych
odbiorców, w tym odbiorców na rynkach zagranicznych, nawiązanie współpracy z jednostką naukową, a także poprawa jakości zaplecza technicznego poprzez
zakup nowoczesnych urządzeń oraz zwiększenie potencjału kadrowego. Wskazane założenia zostaną osiągnięte poprzez realizację jednego zadania:"Zakup
środków trwałych".Miarą osiągnięcia celów będzie realizacja takich wskaźników jak: na poziomie rezultatu:1.Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach,2.Liczba wprowadzonych innowacji produktowych,3.Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.Na poziomie
produktu:1.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,2.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje,3.Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
inwestycji,4.Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R,4.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia
produktów nowych dla rynku,5.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy,6.Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje).

RPLU.03.07.00-06-0250/16

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JUELLA" JERZY MACIĄG

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 106 585,33

1 712 671,00

1 198 869,70

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-02

2019-06-30

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi Cardio Reh-Control

Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie posiadanych przez firmę wyników prac B+R, które pozwolą w rezultacie wprowadzić do oferty nową usługę
Cardio Reh-Control. Projekt będzie obejmował działania związane z zakupem wartości niematerialnej i prawnej pozwalającej na świadczenie usługi. Nabywane
oprogramowanie zostanie stworzone na podstawie wyników prac B+R oraz wejdzie w skład WNIP przedsiębiorstwa. Celem projektu jest zaimplementowanie
wyników przeprowadzonych prac badawczo - rozwojowych w działalności naszej firmy prowadzące do poszerzenia oferty usługowej i tym samym zwiększenia
poziomu konkurencyjności, umożliwiające rozpoczęcie działalności eksportowej na rynku zagranicznym. Poszczególne zadania realizowanego projektu obejmą
nabycie modułów systemu gwarantującego możliwość świadczenia nowej usługi. Grupą jej odbiorców są z kolei osoby zmagające się z chorobami układu krążenia
w szczególności po przebytych zawałach serca oraz środowisko medyczne. Realizacja niniejszego projektu pozwoli zapewnić możliwość rozwoju naszej firmy.

RPLU.03.07.00-06-0260/16

KTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 162 350,00

945 000,00

661 500,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

StudioTracker, innowacyjny w pełni zintegrowany system zautomatyzowanego procesu kompleksowego zarządzania
zamówieniami

Celem projektu "StudioTracker - innowacyjny w pełni zintegrowany system zautomatyzowanego procesu kompleksowego zarządzania zamówieniami" jest
wprowadzenie na rynek systemu śledzenia reklam - w wersji licencji standardowej oraz w pełni opartego na chmurze. Głównym celem jest wprowadzenie lub
opracowanie racjonalnej wymiany istniejących oprogramowań pracujących u potencjalnych klientów, tak aby wyeliminować większość słabych stron obecnych
systemów. Zadania Projekt składa się z jednego zadania inwestycyjnego w ramach którego zakupione będzie oprogramowanie oraz środki trwałe niezbędne do
wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wskaźniki Główne wskaźniki projektu to: - Wprowadzenie produktów nowych dla rynku - 1 szt. - Wprowadzenie
produktów nowych dla firmy - 1 szt. - Wprowadzenie innowacji produktowej - 1 szt. - Wprowadzenie innowacji procesowej - 1 szt. - Wprowadzenie innowacji
nietechnologicznej - 1 szt. - Wdrożenie wyników prac Badawczo-Rozwojowych - 1 szt. - Utworzenie nowych miejsc pracy - 2 szt. Grupa docelowa Potencjalnym
odbiorcą systemu StudioTracker będą koncerny medialne oraz duże przedsiębiorstwa wydawnicze posiadające wewnętrzne oprogramowania lub przekazujące
zadania, projekty, procesy do realizacji firmie zewnętrznej tzw. outsourcing. Opis techniczno-ekonomiczny produktów Kluczowe elementy Innowacyjności
systemu StudioTracker : Jeden spójny system oparty na rozwiązaniach chmurowych (Cloud Computing). Zaawansowane zarządzanie użytkownikami, łącznie z
systemem ról i uprawnień. Zarządzanie zadaniami i procesem ich przepływu (workflow). Dynamiczne powiązania metadanych z zasobami przypisanymi do zadań.
Automatyzacja workflow i produkcyjnego przydziału zadań. Zatwierdzanie wyniku realizacji zadania Bardzo duże możliwości wyszukiwania. Raportowanie
Zastosowanie interfejsów webowych i mobilnych. Szczegółowo opisane w opinii o innowacyjności.

RPLU.03.07.00-06-0261/16

NEWSHUBMEDIA SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 552 141,60

2 592 000,00

1 814 400,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2018-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Zwiększenie konkurencyjności firmy Anna Woźniak WIND poprzez wdrożenie wyników prac B+R i utworzenie i Domu
Opieki Społecznej wraz z Centrum Rehabilitacyjnym w Nasutowie

Projekt polega na wdrożeniu prac B+R nad nową innowacyjną usługą - systemu zintegrowanej opieki i rehabilitacji dla osób po 60 roku życia z polipatologią
(SZOiR) w Kwalifikowanym Domu Opieki dla osób po 60 roku życia(KDO 60+), który powstanie w wyniku realizacji projektu. W celu wdrożenia nowej usługi obiekt
zostanie wyposażony w nowoczesne urządzenia medyczne do rehabilitacji osób po 60 roku życia z polipatologią, chorobami kręgosłupa (ChK) i problemem
nietrzymania moczu (NTM), także chorobami dotyczącymi układu krążenia, układu oddychania, układu neurologicznego i psychicznego. Narzędzia niezbędne do
realizacji celu projektu to: a/ Adaptacja z rozbudową budynku na potrzeby Domu Opieki wraz z infrastrukturą i terenem wokół obiektu; b/ Wyposażenie obiektu
KDO 60+ w niezbędne do przebywania pensjonariuszy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; c/ Wdrożenie systemu informatycznego, integrującego
całość działań związanych z obsługą, wdrożeniem i kontrolą funkcjonowania usługi skoordynowanej opieki i rehabilitacji, które spowoduje całościowe,
funkcjonalne i bezpieczne zarządzanie tą jednostką e/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do obsługi KDO 60+ i wdrożenia nowej usługi.
GRUPA DOCELOWA: pensjonariuszami ośrodka będą przede wszystkim osoby 60+, zarówno z Polski, jak i z Europy Zachodniej . PROJEKT JEST ODPOWIEDZIĄ NA
ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SZCZEGÓLNEJ OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI, CIERPIĄCYMI NA POLIPATOLOGIĘ, A TAKŻE NA
ZAINTERESOWANIE NA KOMPLEKSOWĄ OPIEKĄ NAD OSOBAMI STARSZYMI W NOWOCZESNYM OŚRODKU W POLSCE, ZAPEWNIAJĄCYM KOMPLEKSOWĄ OPIEKĘ I
REHABILITACJĘ PENSJONARIUSZY.

RPLU.03.07.00-06-0263/16

ANNA WOŹNIAK "WIND"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 822 880,57

2 890 498,42

1 849 918,97

64,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2020-02-29

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy Atom Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej w zakresie leczenia
endodontycznego

Projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa wprowadzając innowację produktową w zakresie leczenia endodontycznego, tj. dezynfekcji
systemu kanałowego zęba przy pomocy ozonu oraz impulsów elektromagnetycznych, poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
dzięki którym będą wdrażane innowacje do działalności firmy. Zakupiona infrastruktura umożliwi prowadzenie nowopowstałemu przedsiębiorstwu usług w
następującym zakresie: 1) stomatologia zachowawcza, 2) stomatologia estetyczna, 3)endodonacja - leczenie kanałowe zębów, 4)pedodoncja, 5) periodontologia,
6)protetyka, 7) chirurgia stomatologiczna, 8) profilaktyka, 9) usługi pediatryczne. Aby sprostać zasadom rynkowym poradnia lekarsko - stomatologiczna będzie
wyposażona w kilkustanowiskowy gabinet. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy regionu: woj. lubelskiego, jak i woj. ościennych, osoby zainteresowane
usługami stomatologicznymi, jak i poradni pediatrycznej. Planowane wdrożenieinnowacji jest głównym celem projektu. Główne miejsce prowadzenia działalności
i realizacji projektu to woj. lubelskie. W ramach projektu zostanie wsparty rozwój nowoczesnych technologii. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu wprowadzona
innowacja procesowa zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstwa, podniesie wydajność pracy.Wskaźnik: Wnioskodawca jako nowo utworzona praktyką
lekarsko-stomatologiczna w wyniku realizacji projektu wprowadzi 9 nowych usług: 1)stomatologia zachowawcza,2) stomatologia estetyczna, 3)endodonacja leczenie kanałowe zębów,4)pedodoncja,5)periodontologia,6)protetyka,7)chirurgia stomatologiczna,8) profilaktyka,9)usługi pediatryczne.W tym1 nowa
innowacyjny produkt w zakresie leczenia enododontycznego: dezynfekcję systemu kanałowego zęba przy pomocy ozonu oraz impulsów elektromagnetycznych
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ATOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

431 173,70

346 068,48

242 247,86

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY INWESTORA GIEŁDOWEGO

W ramach projektu powstanie innowacyjny System wspierający Inwestora Giełdowego. Celem wdrażanej innowacji produktowej jest stworzenie systemu do
RPLU.03.07.00-06-0268/16
wspomagania inwestora z narzędziami niedostępnymi na rynku. Planowane narzędzia dostarczą użytkownikom systemu technologie oraz narzędzia, dzięki którym
skrócą czas potrzebny na podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. System będzie składał się z 3 modułów: - I Moduł relacji Moduł
znajdował będzie zależności pomiędzy walorami oraz wskaźnikami. Moduł ten będzie udostępniał narzędzia poszukiwania: korelacji oraz korelacji odwrotnej
pomiędzy walorami. Dodatkową funkcjonalnością modułu będzie szukanie współczynników wyprzedzających dla danego waloru. - II Moduł generowania
algorytmów kupna sprzedaży. Drugim z planowanych modułów jest moduł tworzenia algorytmów generowania sygnałów kupna/sprzedaży. Algorytmy
zdefiniowane będą przez użytkownika za pomocą funktorów logicznych. Weryfikacja algorytmu możliwa będzie z użyciem danych historycznych oraz danych czasu
rzeczywistego. - III Moduł signaling'u. Technologia informowania użytkownika o przekroczeniu zdefiniowanych progów (poniżej lub powyżej) dla wskazanych
wartości: * ceny waloru, * wskaźnika, * zdefiniowanego algorytmu. Zaistniałe zdarzenie przekazać będzie można do kanału komunikacyjnego takiego jak: e-mail,
SMS, IVR. Powyższe moduły nie są jedynymi elementami systemu. W celu integralności systemu zaimplementowane zostaną następujące moduły: dostępu do GPW
(część serwerowa), pozostałe moduły użytkownika: definiowania wskaźników, dodawanie / usuwanie / edycja otwartych pozycji wraz z dynamiczną wyceną oraz
dostępem do pozycji historycznych, dostęp do danych (wycen) historycznych. Wdrożenie projektu jest wynikiem przeprowadzonych prac naukowych.

EMBEDDEDSOFT SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 316 100,00

1 070 000,00

749 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja i rozbudowa Zakładu produkcji konstrukcji stalowych Patro w oparciu o wyniki badań naukowych

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzonych na zlecenie Wnioskodawcy. Wdrożenie wyników dotyczyć ma segmentu
RPLU.03.07.00-06-0270/16
działalności produkcyjnej Wnioskodawcy, a zaplanowane rezultaty to udoskonalenie procesu produkcyjnego w zakresie obecnej produkcji ogrodzeń i bram,
podniesienie konkurencyjności i dywersyfikacja oferty, poprzez jej rozszerzenie o nowy produkt - konstrukcje stalowe i nową usługę - malowanie proszkowe
elementów metalowych. Realizacja projektu polegać będzie na przeprowadzeniu prac budowlanych, nabyciu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, które posłużą do zorganizowania ulepszanego i nowego procesu produkcyjnego oraz usługowego w oparciu o innowację procesową i organizacyjną
rekomendowaną do wdrożenia w sprawozdaniu z przeprowadzonych prac B+R. Zakres rzeczowy projektu został tak dobrany, aby zapewnić moce produkcyjne
wystarczające do zapewnienia zaplanowanego poziomu sprzedaży produktów i usług, oraz aby skutecznie wdrożyć wszystkie innowacyjne rozwiązania, na których
ulepszana i nowa działalność ma się opierać. Wymienić tu należy przede wszystkim oparcie procesu produkcyjnego o specjalny algorytm optymalizacyjny w
zakresie rozkroju materiału (innowacja procesowa), system znakowania elementów wykorzystywanych w toku produkcji (innowacja organizacyjna) oraz
sprzęgnięcie i integracja procesu produkcyjnego na wszystkich jego etapach - począwszy od przyjęcia zamówienia, zaprojektowania i wyceny produktu, po jego
wydanie klientowi, w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne: zestaw narzędzi informatycznych, służących do projektowania,
kosztorysowania produktów, oraz zapewnienia jednolitego obiegu informacji o docelowym produkcie i elementów potrzebnych do jego wykonania, w obrębie
całego zakładu.Za opracowanie budżetu projektu odpowiedzialny był Właściciel oraz kadra kluczowa - poszczególne pozycje zostały dobrane przede wszystkim
mając na celu poprawność wdrożenia wyników prac B+R

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MIXOR PATRO EDWARD

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 664 614,56

1 353 345,17

947 341,61

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-01

2019-03-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 03 Wzmacnianie konkurencyjności
głównie dla MŚP
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy MIGRO poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii wytwarzania

Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności
gospodarczej naszego przedsiębiorstwa przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Wzrost innowacji zostanie zapewniony poprzez
wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację zakupu środka trwałego: WYCINARKA LASEROWA Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników na
poziomach: PRODUKTU: 1. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) = 574 200, 00 zł 2. Liczba przedsiębiorstw
objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) 1szt. 3. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu w prowadzenia
produktów nowych dla rynku (CI28) 1szt 4. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) 1 szt. 5. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) 1 szt.
6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 1szt. REZULTATU: 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) 2 EPC 2. "Liczba
wprowadzonych innowacji procesowych" 1 SZT 3. "Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów 1 325 237,76 ZŁ
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MIGRO MAREK PILIP

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 354 220,00

1 914 000,00

1 339 800,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-03-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wprowadzenie w przedsiębiorstwie Przemysław Korach "KMC" dedykowanego oprogramowania informatycznego w celu
wprowadzenia nowej usługi opartej na technologii VR

W ramach opisanego we Wniosku przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego do struktur firmy Przemysław Korach "KMC" wdrożone zostanie dedykowane,
innowacyjne oprogramowanie CRM, które pozwoli zaoferować na rynku zupełnie nową i nie świadczoną dotychczas usługę wytwarzania oprogramowania
wirtualnej rzeczywistości dla branży reklamowej i marketingowej. Projekt został podzielony na dwa zadania: Zadanie 1 Zakup środków trwałych: Zakup laptopa
niezbędnego do obsługi wysoko zaawansowanego technologicznie oprogramowania, które umożliwi wprowadzenie nowej usługi w przedsiębiorstwie
Wnioskodawcy (1 sztuka) Zadanie 2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup dedykowanego oprogramowania informatycznego CRM składającego się
z 10 modułów. Poprzez realizację projektu Wnioskodawca zamierza zaoferować zupełnie nową usługę, możliwą dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik
ICT. Projekt jest w całości oparty na technologiach ICT - dzięki wdrożeniu i zastosowaniu nowatorskich na skalę światową rozwiązań informatycznych.
Zastosowanie wskazanych w projekcie rozwiązań IT, będzie istotnym krokiem w rozwoju firmy. Wdrożenie opisywanego oprogramowania pozwoli poprawić
efektywność Wnioskodawcy, zapewniając mu równocześnie wysoki poziom konkurencyjności oraz uzyskanie stabilnej pozycji na rynku. Wnioskodawca, który za
cel postawił sobie rozwój i budowanie mocnej pozycji , doskonale zdaje sobie sprawę, iż najlepszym, najbardziej trwałym i efektywnym sposobem realizacji tego
celu są wskazane powyżej innowacyjne działania inwestycyjne. Pozwolą one na wypracowanie nowej jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania i
organizacji firmy dostosowywanej do standardów XXI wieku. Realizując niniejszy projekt firma odpowie także wprost na zapotrzebowanie rynku oczekującego
innowacyjnych, dedykowanych swoim potrzebom rozwiązań, które wpłyną bezpośrednio na rozwój wszystkich podmiotów korzystających z innowacyjnej usługi
wdrożonej dzięki realizacji przedsięwzięcia.
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KMC PRZEMYSŁAW KORACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 482 607,40

2 018 380,00

1 049 557,60

52,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-08-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki VAO poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych usług.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez działania mające na celu dostosowanie oferty do wymagań
RPLU.03.07.00-06-0280/16
panujących na rynku oraz pozyskanie nowych odbiorców. Realizacja projektu umotywowana jest potrzebą wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności
przedsiębiorstwa. Cel projektu jest w pełni zgodny z celem szczegółowym działania 3.7 RPO Lubelskie. Główny cel projektu będzie miał odzwierciedlenie we
wskaźnikach rezultatu oraz produktu. W ramach projektu planowane jest wprowadzenie na rynek usługi tworzenia wirtualnego odwzorowania sieci
napowietrznej polegająca na pozyskiwaniu i przetwarzaniu przestrzennych informacji geodezyjnych w obszarze przebiegu sieci elektroenergetycznej przez obszary
leśne, parkowe itp. W chwili obecnej Klienci (np. operatorzy sieci elektroenergetycznej), są zmuszeni do wykonywania indywidualnych zleceń dotyczących
pomiarów sieci. Możliwości powtarzalności zleceń są znikome, i za każdym razem wymagają pełnej obróbki manualnej przez zespół geodezyjny. Wprowadzenie
usługi było możliwe dzięki pracom B+R przeprowadzonym przez Politechnikę Koszalińską na zlecenie Wnioskodawcy. Rynkiem docelowym innowacyjnej usługi
jest sektor energetyczny. Grupa odbiorców usługi w kraju to operatorzy sieci dystrybucyjnych (Energa Operator S.A., Enea Operator S.A., Tauron Dystrybucja, RWE
Stoen Operator, PGE Dystrybucja) i operator sieci przesyłowej -Polskie Sieci. Planowane wydatki w projekcie: * biblioteki do renderowania chmur punktów *
specjalistyczne biblioteki do łączenia obiektów 3D z chmurami punktów * specjalistyczne biblioteki clustrowania i łączenia chmur punktów z innymi chmurami
punktów * licencja na oprogramowanie silnik wizualizujący pozyskane dane * licencji na oprogramowanie - moduł wspomagania decyzji * licencja na
oprogramowanie integrująceposzczególne moduły * framework engine'u służącego do wizualizacji chmur punktów * skaner do pozyskiwania i przetwarzaniu
danych

VAO" SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ NADZIEJKO, MARCIN MIKAS

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 111 900,00

2 530 000,00

1 315 600,00

52,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z
trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R poprzez stworzenie Portalu internetowego w obszarze edukacji online służącego podniesieniu efektywności
przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu, co stanowi innowację wpisującą się w inteligentną specjalizację woj. lubelskiego informatyka i automatyka do 31.07.2019. Cel badań to wypracowanie koncepcji o charakterze pedagogicznym i metodycznym przedstawiającej możliwości
wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu jako rozwiązania prowadzącego do wspomagania procesu uczenia się. Portal będzie składał się z modułu
diagnostycznego (interaktywne narzędzie o charakterze testowo-ankietowym wskazujące na możliwość występowania u dziecka trudności w nauce), modułu
edukacyjnego (platforma interaktywna zawierająca ćwiczenia multimedialne: wspomagające procesy myślowe, wspomagające umiejętność czytania, pisania,
umiejętności matematyczne oraz umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, w zakresie języka angielskiego i o
tematyce logopedycznej) oraz modułu eksperckiego (moduł zawierający artykuły specjalistów, fora dla rodziców, porady i wskazówki pedagogów dla rodziców
dzieci z zaburzeniami rozwojowymi/dysfunkcjami różnego rodzaju) i będzie działał w oparciu o indywidualne plany abonamentowe opłacane przez
rodziców/opiekunów lub pedagogów prowadzących terapię dysfunkcji. Ćwiczenia interaktywne oparte będą o zasady określone na podstawie przeprowadzonych
badań i uporządkowane na platformie zgodnie z blokami tematycznymi i kategoriami wiekowymi. Platforma wdrażana w ramach projektu będzie pierwszym na
rynku polskim kompleksowym rozwiązaniem edukacyjnym służącym podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o
różnym podłożu w oparciu o materiały edukacyjne online dostosowane do potrzeb tych dzieci na podstawie wyników badań. (innowacja stosowana nie dłużej niż
3 lata w skali rynku krajowego).
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EURO-FORUM MAREK GUDKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 909 575,00

1 909 575,00

1 336 702,50

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2019-07-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacyjnego produktu Recupero - FIT przez firmę Rekupera Health Sp. z o.o. w miejscowości Piotrawin.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REKUPERA HEALTH SP. Z O. O. na rynku krajowym, podniesienie produktywności i
wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego w skali kraju produktu Recupera Fit wskazanego w u osób z zespołem wypalenia zawodowego.
Projekt obejmuje jedno zadanie realizowane przez 24 miesiące " Wdrożenie innowacyjnego produktu Recupero -FIT przez firmę Rekupera Health Sp. z o.o. w
miejscowości Piotrawin.". W ramach zadania Wnioskodawca dokona zakupu nowych środków trwałych oraz robót i materiałów budowlanych w celu budowy
budynku fitness, w którym zlokalizowane zostaną zakupione w ramach projektu środki trwałe. Realizacja zadanie jest niezbędna do osiągnięcia celów projektu.
Wskaźniki rezultatu: Liczba wdrożonych wyników prac B+R 1, Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 1, Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów 180450,00zł, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC) 2, Liczba wprowadzonych innowacji
produktowych 1. Wskaźniki produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 430 637,79 zł, Liczba przedsiębiorstw
objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28) 1, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów
nowych dla firmy (CI29) 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych
w zakresie inwestycji 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia prac B+R 1. Grupą docelową niniejszego projektu są osoby cierpiące na depresję
oraz wypalenie zawodowe, którzy będą korzystać z nowowprowadzonego produktu.
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REKUPERA HEALTH SP. Z O.O

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 687 984,81

1 345 296,56

941 707,58

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-31

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacji produktowej o skali międzynarodowej - system e-usługi CCM

Projekt polega na zakupie wyników prac B+R oraz ich wdrożeniu w postaci innowacyjnego system o nazwie CCM, a także na dokonaniu inwestycji podnoszacej
jakość dotychczas świadczonej usługi tworzenia stron www. Ponadto wdrożone zostaną nowe rozwiązani marketingowe. Jego zasadniczym celem jest : wdrożenie
do oferty innowacyjnej e-usługi CCM, podniesienie jakości usługi tworzenia informacji marketingowych, stworzenie miesjcs pracy, podniesienie poziomu
konkurencyjnego firmy, wejscie nan owe rynki zbytu. Realizacja została zaplanowana a 1 działaniu w ramach którego nastąpi zakup wartosci niematerialnych I
prawnych oraz nowych śroków trwałych. Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępną na zakup wyników prac B+R. Grupę docelową stanowią: podmioty trudniące
się produkcją meblie oraz osoby indywidualne (w odniesieniu do e-usługi CCM) na rynku polskim I niemieckim oraz podmioty - agencje reklamowe w Polsce.
Produkty powstała w wyniku realizacji to :e-usluga CCM która stanowić będzie innowacyjne, kompleksowe narzędzie projektowania I dokonywania zleceń
produkcji indywidualnych szaf wnękowych. System będzie udostępniany w formule Software as a Service. Planowane jest wdrożenie nowej oferty na rynek
krajowy oraz zaraniczny (Niemcy). Ponadto, Wnioskodawca dokona inwestycji w celu ulepszenia dotychczas świadczonej usługi tworzenia informacji
marketingowych, zakupu środki trwałe w postaci serwera, komputeraz I stacjo roboczej w celu zapewnienia odpowiedniej infrasktrutury technicznej do
utrzymania systemów w chmurze obliczeniowej oraz wyposażeniu nowych miejsc pracy.
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BD GAME SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 342 217,50

2 647 250,00

1 694 240,00

64,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w przedsiębiorstwie Wlaź Franciszek poprzez zakup nowego parku
maszynowego.

Najważniejsze cele projektu to wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów: deski LHD i fryzy z drewna "suchego", RPLU.03.07.00-06-0292/16
wprowadzenie zasadniczej zmiany w procesie produkcyjnym zakładu dzięki zastosowaniu suszenia drewna w komorze suszarni próżniowej; doposażenie
przedsiębiorstwa w linię technologiczną i maszyny w celu wprowadzenia do oferty nowych produktów: deski LHD i fryzy z drewna "suchego", realizacja działań
inwestycyjnych związanych z rozwojem działalności eksportowej przedsiębiorstwa na Litwie i w Niemczech. Projekt obejmuje jedno zadanie - zakup środków
trwałych (suszarni próżniowej, optymalizerki, ładowarki teleskopowej, podnośników nożycowych stanowiskowych). Grupy docelowe nowych produktów odbiorcy instytucjonalni (producenci parkietów, branża meblarska) Przedsiębiorca będzie produkował deski LHD w pięciu podstawowych klasach oraz fryzy z
drewna "suchego" 3 w różnych wymiarach handlowych.

WLAŹ FRANCISZEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 544 481,73

1 255 676,20

878 973,34

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Produkcja innowacyjnego systemu teleopieki nad osobami w wieku senioralnym

Celem niniejszego projektu jest rozpoczęcie produkcji innowacyjnego systemu teleopieki nad osobami w wieku senioralnym poprzez wdrożenie wyników prac B+R
z zakresu telemedycyny. Wnioskodawca wprowadzi na rynek ulepszony produkt - opaskę senioralną (innowacja produktowa w skali międzynarodowej).
Innowacyjność rozwiązania będzie się opierać na połączeniu opaski z zewnętrznym systemem opartym o algorytm upadku. Cechą innowacyjną jest uczenie się
poprawności oceny parametrów przy wykrywaniu upadków na podstawie Big Data oraz informacji zwrotnej. Grupą docelową będą osoby starsze. Innowacja
produktowa oparta jest na wykorzystaniu centralnego systemu informatycznego do analizy parametrów transmitowanych przez opaski. System analizy będzie się
opierać o narzędzia klasy BI (Business Intelligence), które wykorzystywane są m.in. do analizy zachowań użytkowników sieci telefonii komórkowych. Projekt
zakłada innowacyjne wykorzystanie tego typu narzędzi na zbiorach Big Data powstałych dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu danych od użytkowników opasek,
co umożliwi stałe doskonalenie algorytmów analizujących zdarzenie niosące ryzyko utraty zdrowia lub życia. Do takich zdarzeń można zaliczyć upadki czy też
zasłabnięcia. Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup środków trwałych (składających się na zaawansowaną linię produkcyjną) oraz wartości niematerialnych i
prawnych (wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych). Powyższe pozwoli przedsiębiorstwu rozpocząć produkcję opaski senioralnej.
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SENIOR TELECARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 252 455,62

2 644 272,86

1 850 991,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-03-31

Konkursowy

06 Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych i
optycznych

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zastosowanie nowoczesnych technologii mobilnych oraz wirtualnej rzeczywistości (VR) nową ofertą firmy SOCCERSERVICE sp. z o.o.

ZałożenieWprowadzenieNArynekNOWEJoferty-produktów,któreZnacznieUlepsząDotychczasowąOfertę.WwynikuRealizacji projektu"Zastosowanie nowoczesnych
technologii mobilnychORAZwirtualnej rzeczywistości(VR)nową ofertą firmy SOCCER-SERVICEsp.zo.o."powstanąProdukty Platforma obsługi wirtualnej
rzeczywistości(VR) Moduł płatności mobilnych Uniwersalny modułWebAPI Moduł nowoczesnej aplikacji mobilnej Platforma bezpołączeniowego trybu offline
aplikacji mobilnej Moduł multimedialnej biblioteki filmów immersive360video oraz video3D360 Zinternacjonalizowany interfejs platformy mobilnej
CelStworzenie kompleksowejOFERTYopartejOnowoczesne technologie mobilneiVR,któraSpełniOczekiwania klientówIzaspokoi
potrzeby.DostosowanieOfertyDOrynkuKrajowegoImiędzynarodowego Wskaźniki PRODUKTU Inwestycje prywat. Uzupeł. wsparcie
publiczneDLAprzedsięb.(dotacje)(CI6) = 689 400,00 zł L.przedsięb.objętych wsparciemWcelu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)-1
L.przedsięb.objętych wsparciemWcelu w prowadzenia produktów nowychDLA rynku (CI28)-1 L.przedsięb.otrzymujących dotacje(CI2)- L.przedsięb.otrzymujących
wsparcie(CI1)-1 L.przedsięb.wspartych w zakresie inwestycji-1 REZULTATU Wz.zatrudnieniaWEwspieranych przedsięb.(CI8)2EPC L.wprowadzonych innowacji
produktowych1 PrzychodyZEsprzedaży nowychLUBudoskonalonych produktów 553 800,00 ZŁ Zad. ZakresRzeczowyZakup ŚrTiWNiP LaptopTabletSmartfon Kamera
sport.Zkarta pamięci StatywZuchwytemDOkamer sportowych3D360 DyskDOserwera i macierzyZkartąPamięci KompletkomputerPC z
systememWindows,monitorem i okular3D360 OculusRiftoraz specjal.oprogr. do produkcji film360i3D360 PlatformaObsługiVR M.płatności mobilnych
UniwersalnyM.WebAPI M.nowoczesnej aplikacji mobilnej Platforma bezpołą. trybuoffline aplikacji mobilnej M.multimedialnej bibliotekiFilmów
immersive360video orazVideo3D360 Zinternacjonal. interfejs platformy mobilnej MicrosoftWindowsServer2012R2 Gr.docel. kluby
sport,trenerzy,zawodnicy,pacjenci
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"SOCCER SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 826 540,00

2 298 000,00

1 608 600,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2019-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacji procesowej w ramach mobilnej linii do wytwarzania zrębków drzewnych

Projekt polega na wdrożeniu w firmie Plurimo sp. z o.o. innowacji o charakterze procesowym. Firma zajmuje się między innymi sprzedażą hurtową drewna
RPLU.03.07.00-06-0301/16
cienkiego i drewna odpadowego na cele energetyczne i dla przemysłu płyt pilśniowych i wiórowych oraz przemysłu celulozowo-papierniczego. Przedsięwzięcie jest
efektem poszukiwania możliwości zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez wejście na nowy rynek zbytu, jakim jest produkcja i dostarczanie rzadkiego
materiału energetycznego, papierniczego czy biofiltracyjnego w postaci zrębki pochodzącej z karpiny. Pozyskiwana ona będzie dzięki wykorzystaniu innowacyjnej,
mobilnej linii technologicznej do produkcji biomasy z korzeni i pni drzew, z jej przeznaczeniem do wykorzystania na rynku krajowym i nowych rynkach zagranicznych. Przedsięwzięcie pozwoli uzyskać nabywców na zrębkę (dotychczasowymi klientami byli odbiorcy drewna) i tym samym lepszy efekt finansowy
dzięki dostarczaniu zrębki o wymaganej specyfikacji rozdrobnienia, spełniającej normy jakościowe do odbiorców (grupy docelowe to m.in. odbiorcy zrębki na
cele energetyczne - elektrownie w Polsce, oraz zrębki technologicznej, zrębki papierniczej i producenci płyty wiórowej - będą to również rynki zagraniczne, firma
posiada już wstępnie podpisane kontrakty na sprzedaż zagraniczną na Litwę i Niemcy). Linia składała się będzie z 2 maszyn umożliwiających uzyskanie
wymaganych sortymentów i oczyszczenie biomasy z domieszek mineralnych: rozdrabniacza wolnoobrotowego DW 3060 BUFFALO Typ D oraz mobilnego rębaka
806 ST wyposażonych w pakiet innowacyjnych opcji. Pozwolą one na rozdrabnianie zanieczyszczonych odpadów pochodzenia organicznego ze znacznym udziałem
gałęzi pochodzenia leśnego. Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjności w mikroprzedsiębiorstwie, jakim jest Plurimo Sp. z o.o. Dzięki temu Plurimo sp. z
o.o. wprowadzi do swej oferty 3 nowe produkty: zrębki technologiczne, zrębki papiernicze i zrębki energetyczne.

PLURIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 771 979,89

3 475 000,00

1 999 862,50

57,55 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2018-03-31

Konkursowy

01 Rolnictwo i leśnictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez modernizację istniejącego zakładu produkcyjnego"

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Herbar Sp. z o.o. dzięki wprowadzeniu innowacji procesowej w postaci
RPLU.03.07.00-06-0302/16
wspomaganej ciekłym azotem sterylizacji parowej produktów zielarskich. Cel ten zostanie osiągnięty do 31.12.2019 roku. Realizacja projektu zakłada przebudowę
i modernizację istniejącej infrastruktury, co umożliwi umiejscowienie w niej nowej linii produkcyjnej do sterylizacji parowej, a tym samym wprowadzenie
innowacyjnego w skali międzynarodowej procesu do przedsiębiorstwa. Wskazana innowacja stanowi nowy, znaczący potencjał rozwojowy dla Wnioskodawcy,
co pozwoli na podniesienie konkurencyjności oferowanych przez niego produktów. Cele projektu realizowane będą poprzez osiągnięcie wskaźników określonych
w sekcji C.II oraz C.III wniosku o dofinansowanie, w tym: - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie- 1; - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1;
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji - 1; Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy- 1;
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku - 1; Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami - 1; - Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 2; Liczba wprowadzonych innowacji procesowych -1; Liczba
wprowadzonych innowacji nietechnologicznych - 1; Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów - 1 110 000,00 zł.

HERBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 185 450,03

2 743 139,71

1 920 197,79

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2019-12-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie kompleksowego, zaawansowanego systemu do zarządzania procesem wytwarzania i udostępniania opisów
produktów przez firmę Info Technologies Sp. z o.o.

Zasadniczym celem projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Info Technologies Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym dzięki wdrożeniu
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kompleksowego, zaawansowanego systemu do zarządzania procesem wytwarzania i udostępniania opisów produktów. Uzyskanie dofinansowania będzie
stanowić dla Wnioskodawcy bezzwrotne wsparcie dotacyjne na w zakresie inwestycji i wdrożenia wyników prac B+R. Projekt będzie realizowany w ramach 1
zadania: Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych celem wdrożenia systemu zarządzania informacją o produkcie dla e-commerce,
sklepów stacjonarnych, sieci handlowych, producentów i dystrybutorów (E-opisy). Inwestycja przewiduje nabycie 4 nowych wartości niematerialnych i prawnych
oraz 3 nowych środków trwałych. Jego efektem będzie rozszerzenie oferty Wnioskodawcy o 4 innowacyjne usługi: E-opisy BackOffice, E-opisy Retail, E-opisy ICA, Eopisy PCM. Szczegółowy opis techniczno-ekonomiczny ww. usług znajduje się w Opinii o innowacyjności oraz w pkt. D.2 i D.3. Biznes Planu. Grupy docelowych
odbiorców rozszerzonej oferty usługowej: serwisy on-line, e-commerce, przedsiębiorstwa prowadzące stacjonarną sprzedaż detaliczną (hipermarkety typu
Carrefour, Auchan, branżowe sieci handlowe typu Rossman, itd.), producenci. Planowane usługi w związane z profesjonalnym sporządzaniem opisów produktów
(standaryzacja, parametryzacja, odpowiednia oprawa graficzna) jak również narzędzia do zarządzania tymi opisami i wykorzystywania ich w celach
informacyjno-marketingowych będą innowacyjne na skalę świata. Projekt przewiduje jednoczesną implementację rozwiązań i narzędzi o charakterze innowacji
procesowej, organizacyjnej, jak i marketingowej. Rezultatami inwestycji będą również zwiększenie zatrudnienia o wysoko kwalifikowany personel, wzrost
przychodów ze sprzedaży oraz ekspansja przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne. Projekt przewiduje również sfinansowanie kosztów racjonalnych usprawnień
dla osób z niepełnosprawnościami.

INFO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 185 720,00

964 000,00

674 800,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacyjnej aplikacji mobilnej "Lupa" wspomagającej organizację wydarzeń

Projekt Patrino polega na wprowadzeniu nowego produktu w postaci aplikacji wspomagającej organizację wydarzeń organizowanych przez uczelnie, jednostki
uczelniane lub stowarzyszenia studenckie o nazwie "Lupa". Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa podczas organizacji wydarzeń masowych
oraz zapewnienie adekwatnych środków technicznych i personalnych do obsługi wydarzeń. Aplikacja ma usprawnić komunikację pomiędzy organizatorami
imprez a ich uczestnikami. Dzięki realizacji projektu Spółka stanie się konkurencyjna względem podmiotów, które nie oferują podobnego, kompleksowego
rozwiązania - zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Realizacja projektu i faktyczne uruchomienie działalności poprzez włączenie do oferty
nowatorskiego produktu - aplikacji mobilnej "Lupa" umożliwi wprowadzenie na rynek innowacji produktowej stosowanej nie dłużej niż 3 lata w skali rynku
międzynarodowego. Aplikacja będąca przedmiotem Projektu, z uwagi na jej charakter będzie zgłoszona do ochrony patentowej. Aplikacja mobilna "Lupa", będzie
nośnikiem informacji o wydarzeniach, imprezach, miejscach ważnych dla życia kulturalnego studenta - reklamy tych wydarzeń. Aplikacja pozwoli na zwiększenie
bezpieczeństwa wydarzeń, poprzez zbieranie informacji o zainteresowaniu imprezą, czy też wprowadzenie usługi "cichego alarmu". W razie sytuacji wymagającej
ewakuacji aplikacja na będzie na bieżąco informować o tym użytkownika, poprzez tzw. cichy alarm oraz wyświetlać instrukcje ewakuacji na ekranach P2/P3.
Oferta firmy pozwala zapanować nad konkretnym wydarzeniem - od momentu rejestracji uczestników, jej bezpieczny przebieg i zakończenie. Klient będzie miał
również możliwość wypożyczenia profesjonalnej sceny, kompatybilnej z pozostałymi urządzeniami wykorzystywanymi w trakcie trwania imprezy. W wyniku
realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia poprzez stworzenie 5 nowych stanowisk pracy i zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników.
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PATRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 585 150,04

2 001 748,00

1 401 223,60

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-09

2018-12-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Innowacyjna technologia frezowania nawierzchni bitumicznych w oparciu o systemy sterowania 3D

Projekt dotyczy wprowadzenia przez Wnioskodawcę nowej i innowacyjnej na skalę krajową jak i światową usługi frezowania nawierzchni bitumicznych
(drogowych) za pomocą bazujących na projektach cyfrowych systemów sterowania 3D. Wdrożenie polegało będzie na zakupie dwóch nowoczesnych maszyn
frezujących oraz zestawów do sterowania frezarkami w oparciu o projekty cyfrowe, następnie na montażu oraz kalibracji zestawów sterowania z frezarkami.
Prowadzone w 2014 i 2015 roku prace B+R nad planowaną do wdrożenia technologią dowodzą, iż innowacja procesowa jaką będzie wprowadzenie nowej
technologii frezowania nawierzchni bitumicznych na zimno za pomocą systemów sterowania 3D, przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne, logistyczne oraz
jakościowe zarówno wnioskodawcy jak i wszystkim jego klientom. Podmioty współpracujące z Wnioskodawcą otrzymają produkt, jakiego pod względem
jakościowym na chwilę obecną nie może zaproponować nikt inny w kraju. FREZBUD jest jednym z liderów polskiego rynku budownictwa drogowego
specjalizującego się we frezowaniu nawierzchni. Jego głównymi klientami są największe firmy drogowe w kraju tj. STRABAG, SKANSKA, BUDIMEX czy EUROVIA.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz eksport usług na rynki europejskie. Wprowadzenie innowacyjnych
rozwiązań pozwoli na pozyskanie przez Wnioskodawcę największych oraz najbardziej wymagających kontraktów w kraju (autostrady czy lotniska), jednocześnie
dając pewność terminowego oraz bezbłędnego wykonania zadań. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do: -zwiększenia dostępności makroregionu w
zakresie infrastruktury transportowej -poprawy efektywności układów transportowych miast i województw Lubelszczyzny -zwiększenia potencjału produkcyjnego
firmy -wzrostu zatrudnienia w firmie (bezpośrednio), oraz w regionie (pośrednio)-> rozwój infrastruktury->inwestorzy-> nowe miejsca pracy -poprawy
postrzegania woj. lubelskiego w Europie -polepszenia sytuacji w zakresie rozwoju TIK.
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FREZBUD WIESŁAW BARWIŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 102 767,39

3 335 583,24

1 924 965,06

57,71 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-03-31

Konkursowy

08 Budownictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Innowacje w drogownictwie - mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna z dodatkiem miału gumowego pochodzącego z
recyklingu opon

Głównym celem opisywanego projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie CEBEL wyników prac B+R przeprowadzonych przez Politechnikę Lubelską, które spółka
planuje nabyć po rozpoczęciu realizacji projektu. W wyniku przeprowadzonych przez Politechnikę Lubelską prac B+R opracowany został innowacyjny produkt mieszanka do podbudów nawierzchni drogowych, w skład której wchodzi m.in. miał gumowy z recyklingu opon samochodowych. Realizacja przedmiotowego
projektu wiąże się również z wdrożeniem w przedsiębiorstwie innowacji produktowej, co prowadzić będzie do podniesienia konkurencyjności spółki CEBEL na
rynku międzynarodowym. W ramach projektu zrealizowane zostanie zadanie polegające na zakup wyników prac B+R, wdrożeniu do produkcji mieszanki do
podbudów nawierzchni drogowych oraz zakupie środków trwałych do wykonywania podbudów nawierzchni drogowych w oparciu o innowacyjną mieszankę do
podbudów nawierzchni drogowych. W wyniki realizacji projektu: a) wdrożone zostaną w Centrum Badań Laboratoryjnych "CEBEL" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością wyniki prac B+R opracowane przez Politechnikę Lubelską w Lublinie; b) wdrożona zostanie innowacja produktowa - mieszanka do podbudów
nawierzchni drogowych (produkt nieznany i niestosowany dotychczas na rynku); c) wzrośnie konkurencyjność spółki na rynku międzynarodowym; d) wzmocniony
zostanie kapitał osobowy przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowych stanowisk pracy.
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CENTRUM BADAŃ LABORATORYJNYCH "CEBEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 521 490,00

2 858 000,00

1 999 742,59

69,97 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 03 Wzmacnianie konkurencyjności
głównie dla MŚP
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie reprofilacji szyn i rozjazdów w nawierzchni kolejowej (w tym kolei podziemnych - W wyniku realizacji projektu wnioskodawca wdroży we własnym przedsiębiorstwie Karya Sp. z o.o. wyniki prac B+R. Planowane wdrożenie wyników prac B+R jest
metro) oraz tramwajowej
głównym celem naszego projektu pt. "Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie reprofilacji szyn i rozjazdów w nawierzchni kolejowej (w tym kolei podziemnych metro) oraz tramwajowej". Dzięki wsparciu inwestycyjnemu na wdrożenie prac B+R nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności,
wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej naszego przedsiębiorstwa przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań.
Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in. poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację wyników prac badawczych dla których niezbędny jest
zakup poniższych elementów: 1. Specjalistycznej Szlifierki Torowej szt.1 2. Samochodu o ładowności powyżej 5 ton do przewozu szlifierki torowej szt.1. Realizacja
projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników na poziomach: PRODUKTU: 1. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)
(CI6) =1 476 366,40 zł 2. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) 1szt. 3. Liczba przedsiębiorstw
objętych wsparciem w celu w prowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28) 1szt 4. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) 1 szt. 5. Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) 1 szt. 6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 1szt. 7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w
zakresie wdrożenia wyników prac B+R 1.szt REZULTATU: 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) 2 EPC 2. "Liczba wprowadzonych
innowacji produktowych" 1 SZT 3. "Liczba wprowadzonych innowacji procesowych" 1 SZT 4. "Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych" 1 SZT 5.
"Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów 1 100 000 ZŁ 6. "Liczba wdrożonych wyników prac B+R" 1 SZT
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KARYA SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 232 716,00

3 289 200,00

1 999 833,60

60,80 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-15

2018-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie kompleksowej usługi nadawania przesyłek z wykorzystaniem multioperatorskiej sieci innowacyjnych
terminali rozproszonych na obszarze woj. lubelskiego.

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu B+R, dotyczącego opracowania technologii nadawania
przesyłek w oparciu o sieć zintegrowanych, multioperatorskich urządzeń samoobsługowych. W rezultacie na rynek wprowadzona zostanie innowacyjna usługa
automatyzująca proces nadawczy przesyłek. Projekt obejmie 2 zadania: (1) nabycie terminali nadawczych oraz (2) nabycie wyposażenia informatycznego i
biurowego celem obsługi i późniejszego rozwoju nowej usługi. Grupa docelowa: 1.Konsumenci, którzy będą nadawać swoje przesyłki z wykorzystaniem
innowacyjnych technologii (np. mobilne płatności, Bluetooth Beacon). 2.Operatorzy pocztowi i kurierscy, których oferta zostanie zintegrowana z siecią Asapon,
aby korzystać z jej benefitów - możliwości posiadania punktu obsługi na danym terenie bez konieczności ponoszenia nakładów na tworzenie placówki. Asapon
będzie zarządzał terminalami monitorując m.in. ich stan zapełnienia, sprawność działania oraz dokonywał odbioru przesyłek z terminali rozwożąc je do sortowni
operatorów. Pod względem ekonomicznych nowa usługa przyniesie istotną korzyść konsumentom. Będą oni mogli wybrać usługę dowolnego operatora
pocztowego/kurierskiego włączonego do sieci, terminal podpowie najtańszą dostępną ofertę. Zwiększy to walkę cenową między operatorami z korzyścią dla
konsumentów. Wskaźniki kluczowe produktu: inwestycje pryw. uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje); l. przedsiębiorstw objętych
wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku/dla firmy; l. przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie / dotacje; l. przedsiębiorstw wspartych w
zakresie inwestycji; l. przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R. Wskaźniki kluczowe rezultatu: wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach; l. wdrożonych wyników prac B+R; l. wprowadzonych innowacji produktowych/oraz nietechnologicznych; przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów.
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ASAPON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 678 182,00

3 803 400,00

1 977 768,00

52,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-02-28

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie platformy developerskiej wspomagającej wytwarzanie systemów informatycznych opartych na zastosowaniu
technologii Java przy wykorzystaniu metodyk zwinnych

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R dot. technologii platformy developerskiej wspomagającej wytwarzanie systemów informatycznych w
RPLU.03.07.00-06-0321/16
języku Java przy wykorzystaniu tzw. metodyk zwinnych. Technologia zapewni znaczną automatyzację procesu budowy systemów, a także testowania, walidacji i
optymalizacji kodu źródłowego. Wdrożenie technologii pozwoli na realizację głównego celu projektu - wzrost konkurencyjności wnioskodawcy na rynku
międzynarodowym poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej e-usługi w zakresie udostępniania funkcjonalności platformy developerskiej klientom w modelu
SaaS oraz ulepszenie aktualnie świadczonej przez wnioskodawcę usługi wytwarzania dedykowanego oprogramowania zgodnie z indywidualnymi wymaganiami
klientów. Projekt obejmuje komplet zadań niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii: - zakup wyników prac B+R, które będą podlegały wdrożeniu, zakup dedykowanego oprogramowania platformy developerskiej, której specyfikacja została opracowana w ramach prac B+R, - zakup infrastruktury serwerowej serwera i zasilacza awaryjnego UPS - na potrzeby platformy developerskiej, - zakup 3 komputerów przenośnych dla zatrudnionego na potrzeby świadczenia usług
personelu. Najważniejsze wskaźniki produktu i rezultatu dotyczą wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenia innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej,
wprowadzenia produktów nowych dla firmy i rynku oraz uzyskania z tego tytułu przychodów ze sprzedaży, a także wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie
wnioskodawcy. Grupy docelowe projektu obejmują: - klientów zainteresowanych ulepszoną usługą tj. przede wszystkim firmy wdrażające do swojej działalności
innowacyjne e-usługi oraz systemy B2B i B2C, poszukujące dostawców oprogramowania na potrzeby świadczenia usług, - klientów nowej e-usługi - podmioty
tworzące aplikacje oparte na technologii Java, w tym rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy (także systemy wbudowane) - przede wszystkim firmy typu Internet
Software House.

AUCTION VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 209 316,00

2 514 200,00

1 307 384,00

52,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-09-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Samo zdrowie - innowacje w branży spożywczej

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki w długookresowej perspektywie działania poprzez wprowadzenie do firmy innowacyjnej w
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skali świata technologii produkcji piekarniczej, a co za tym idzie zwiększenie przychodów spółki i wejście na nowe segmenty rynku piekarnicznego, a także
dywersyfikacja działalności i rozpoczęcie produkcji lodów w oaprciu o własne receptury przygotowywane przez piekarnie i bedące wynikiem jej prac badawczy. .
Cel ten spółka chce osiągnąć poprzez cele szczegółowe: Na poziomie produktu uzyskanie wsparcia dla małego przedsiębiorstwa: 1. Uzyskanie wsparcia na
wdrożenie technologii będącej wynikiem prac B+R poprzez zakup urządzeń pozwalających na wprowadzenie w firmie innowacji procesowej i produktowej produkcja pieczywa z błonnikiem owsianym 2. Zakup urządzeń do wdrożenia wyników własnych prac badawczych - rozpoczęcie produkcji prebiotycznych lodów
sorbetowych z inuliną w oparciu o własne receptury, które będą w części finansowe ze środków przedsiebiorstwa Na poziomie rezultatu, który będzie efektem
realizacji celu produktu: 1. Wprowadzenie 2 nowych rodzajów produktów - pieczywo z błonnikiem owsianym oraz prebiotyczne lody z inuliną; 2. Stworzenie
nowych miejsc pracy - 2 etatu na stanowiskach: technolog, sprzedawca 3. Wprowadzenie przez spółkę do przedsiębiorstwa innowacji dzięki uzyskanemu
dofinansowaniu 4. Wzmocnienie konkurencyjności, które będzie oparte na zwiększaniu przychodów spółki, a co za tym idzie kolejnymi inwestycjami związanymi z
nową technologią w kolejnych latach. Z uwagi na to, że inwestycje i ich konkretna realizacji jest zawsze związana z bieżącą sytuacją na rynku piekarniczym, na
obecnym etapie nie jesteśmy w stanie założyć kwoty nowych inwestycji .

PIEKARNIA ŁEPIK - KAZIMIERA ŁEPIK, ROBERT ŁEPIK SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 762 988,52

1 383 324,00

968 326,80

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-15

2018-06-29

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby funkcjonowania platformy produktu lokalnego e-commerce wraz z modułem Głównym celem przedmiotowego projektu jest uruchomienie innowacyjnej platformy produktu lokalnego e-commerce wraz z modułem do zarządzania oraz
RPLU.03.07.00-06-0324/16
do zarządzania oraz analizy potencjału rynku biomasy i produktu lokalnego
analizy rynku biomasy i produktów lokalnych. Cel zostanie zrealizowany do 31.08.2018 r. Powstała infrastruktura wprowadza nowe usługi oparte na
innowacyjnych technologiach informatycznych - wirtualna platforma - świadczenia usług dla lokalnych producentów wraz z narzędziem do analizy lokalnych
potencjałów, w tym biomasy w celu optymalizacji procesów ich wykorzystania oraz właściwego modelowania logistyki. Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie
specjalistycznego oprogramowania: (1) na potrzeby funkcjonowania platformy produktu lokalnego. W wyniku realizacji działania nastąpi wdrożenia wyników
prac B+R dot. kompletowania i prowadzenia odpowiednio ustrukturalizowanego repozytorium dostawców i odbiorców produktu lokalnego platformy
informatycznej B2B, B2C,C2C, (2) do zarządzania oraz analizy rynku biomasy i produktu lokalnego, oraz (3) Dostawa sprzętu na potrzeby świadczenia usług na
bazie platformy - Internet Rzeczy(IoT), marketing miejsca z zastosowaniem beacon. Funkcjonalność stanowić będzie o możliwościach świadczenia usług dla
jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, lokalnych producentów, osób fizycznych zajmujących się produkcją i świadczeniem usług z
wykorzystaniem lokalnego potencjału. Zostaną osiągnięte wskaźniki:produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw(dotacje)-124792,93; Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku-1; Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje-1; Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R-1; rezultatu: Liczba wdrożonych wyników prac B+R-1, Liczba
wprowadzonych innowacji nietechnologicznych-1; Liczba wprowadzonych innowacji produktowych-1; Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów: 133600 zł; Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach-1

LOKALNEOGNIWO SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

499 186,80

401 500,00

281 050,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-03

2018-10-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Innowacyjne rozwiązanie do zarządzania wydzieloną powierzchnią inOUT

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej usługi do zarządzania, niemal każdym rodzajem wydzielonej terytorialnie czy administracyjnie powierzchni, która
podlegać powinna procedurom szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób, mienia i innym. W ramach projektu planowany jest zakup wartości niematerialnej i
prawnej wytworzonej na bazie koncepcji (opisu technicznego) będącego wynikiem nieopatanetowanej wiedzy technicznej Wnioskodawcy (zgodnie z ustaw o
niektórych formach wspierania działalności innowacyjne), oraz stworzenie dwóch samoobsługowych urządzeń (koszt niekwalifikowalny), które będą
wykorzystywane do realizacji promocji, oraz pierwszych wdrożeń u klientów (usługa najmu), co umożliwi zyskanie rozgłosu w branży (wnioskodawca planuje
wdrożenia u liczących się graczy na rynku). Wnioskodawca będzie posiadał pełnię prawa do rozwiązań, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na wyłonienie
wykonawcy i podpisaniu z wykonawcami umów w ramach, których będą zapisy o przekazania pełni praw autorskich związanych z rozwiązaniem informatycznym
na Wnioskodawcę. Grupami docelowymi są firmy z zakresu ochrony osób i mienia, oraz zarządcy nieruchomości. Wskaźnikami projektu będą zgodne z
Regulaminem. W ramach projektu powstanie innowacyjne rozwiązanie (system informatyczny oparty na samoobsługowych stanowiskach) tj. zastosowanie
rozwiązania systemowego oraz sprzętowego spowoduje powstanie platform sztucznej inteligencji w postaci stanowisk samoobsługowych, które są w stanie
rozpoznać, pokierować, zasugerować usługi, udzielić informacji jak również przedsięwziąć różnego rodzaju działania np. powiadomić służby bezpieczeństwa,
odmówić dostępu, itp. Samouczące się stanowiska odbierają bodźce za pomocą wielu możliwych sensorów m.in. czytniki dokumentów, tablety graficzne, tablety
mobilne, czytniki biometryczne i inne. System będzie kompleksowo wspierać obsługę: - Recepcji głównych/ portierni - Bram wjazdowych/parkingów - Ewidencji
dostępu do: Osiedli, Posesji, Budów, Serwerowni, itp

SECOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

879 699,99

690 000,00

420 900,00

61,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-19

2018-08-18

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy Smart Education International Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek innowacji
produktowej w postaci systemu i aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw (SASME).

Głównym celem projektu jest Wzrost konkurencyjności firmy Smart Education International Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w
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postaci systemu i aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw (SASME). Cel zostanie zrealizowany do 31.12.2018 roku. Cel główny projektu realizowany będzie
poprzez cele szczegółowe tj.: dostosowania oferty sprzedażowej Wnioskodawcy do wymagań aktualnych i przyszłych klientów poprzez wprowadzenie nowej
usługi, wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie, wprowadzenie innowacji nie technologicznej. Cel realizowany będzie poprzez zakup niezbędnych środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym możliwe będzie opracowanie innowacji produktowej dla MŚP w postaci systemu i aplikacji dla
małych i średnich przedsiębiorstw (SASME) dostępnej w architekturze chmury. Zakładane wskaźniki projektu: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie- 1;
liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1; wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 3; liczba wprowadzonych innowacji produktowych-1;
liczba utrzymanych miejsc pracy- 3; liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji - 1; liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia
produktów nowych na rynku-1; liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy- 1, przychody ze sprzedaży nowych
lub udoskonalonych produktów - 263 400zł netto, liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych - 1.

SMART EDUCATION INTERNATIONAL SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 937 250,00

1 575 000,00

1 102 500,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2019-02-15

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacyjnego produktu w branży telemedycyny przez IQ Pharma S.A.

Niniejszy projekt ma celu opracowania innowacyjnego systemu IQ Medycyna branży telemedycyny. System IQ Medycyna oparty będzie na sztucznej inteligencji
umożliwiającej dzięki algorytmowi opartemu o mechanizmy decyzyjne, analizę danych z wielu źródeł (bigdata). Analizowane będą przeze wszystkim dane
historyczne, dane z przeprowadzonych w projekcie badań, dane eksperckie oraz dane ze zintegrowanych aplikacji. Wdrażany produkt będzie miała zastosowanie
w sektorze ochrony zdrowia. Realizacja projektu umożliwi: * Wspieranie wczesnej diagnostyki leczenia pacjenta dzięki możliwości przetwarzania danych
wprowadzonych do systemu co umożliwi poprawę jakości leczenia pacjentów, * Poprawa komfortu życia ludzi chorych, * Poprawa systemu funkcjonowania
opieki zdrowotnej, * Szybsza diagnoza na podstawie dostępnej historii choroby pacjenta, * Możliwość sprawnej konsultacji wyników badan z lekarzami z całego
świata. Wdrożony system samemu będzie analizował dane oraz samodzielnie podejmował decyzje, zalecając pacjentom oraz lekarzom kolejne kroki
postępowania w leczeniu. Grupy docelowe: Firmy farmaceutyczne, Firmy CRO
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IQ PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 126 178,00

1 700 000,00

1 190 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2020-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy 3ELEVENS SP. Z O.O. dzięki wprowadzeniu do oferty nowych usług

W efekcie realizacji projektu firma 3elevens Sp.z o.o. zwiększy swoją innowacyjność i konkurencyjność poprzez wdrożenie na rynek nowej usługi do zarządzania
działalnością różnorodnych podmiotów-nowoczesny i innowacyjny system do skanowania,inteligentnego rozpoznawania tekstu oraz wymiany
dokumentów.System będzie służył współpracy na płaszczyźnie B2B,dla różnorodnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,zainteresowanych
świadczonymi usługami i poprawą funkcjonowania działalności.System udostępni klientom szereg kompleksowych narzędzi umożliwiających skoordynowaną
współpracę opartą o zautomatyzowane mechanizmy.Innowacyjny zakres systemu:uniwersalne API do programów księgowych,uniwersalne API do innych
systemów,znak graficzny agregujący zapisane i odczytane dane,inteligentne uczenie się dokumentów Projekt będzie obejmował zakup WNiP oraz śr.trwałych w
okresie 01.06.2017-31.05.2018 (przygotowanie systemu,aplikacji,wyniki prac B+R,skaner z oprogramowaniem OCR,komputery,telefony).Utworzenie systemu wraz
z aplikacją obejmuje wdrożenie wyników prac B+R,zaprojektowanie,opracowanie,wykonanie,przetestowanie i ostateczne wprowadzenie innowacyjnego systemu
na rynek,przyczyniając się do osiągnięcia zaplanowanych celów i rezultatów.Firma dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwem otrzymującym
wsparcie(1szt),dotację(1szt),wspartym w zakresie inwestycji (1szt),wdrożenia wyników prac B+R (1szt),wspartym w celu wprowadzenia produktów nowych dla
firmy(1szt),rynku (1szt),sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień(1szt)-wprowadzenie systemu-efekt projektu.Firma wniesie wkład własny stanowiący
inwestycję prywatną uzupełniającą wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotację) w wysokości 335550,00 zł Realizowany projekt poprzez zaplanowane
działania, bezpośrednio przełoży się na założone rezultaty: wzrost zatrudnienia-2 EPC,wprowadzenie innowacji produktowych-1 szt.,procesowych-1
szt.,organizacyjnych-1szt.,przychody ze sprzedaży-192750,00 zł.,wdrożone wyniki prac B+R-1szt

RPLU.03.07.00-06-0336/16

3ELEVENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 388 055,00

1 118 500,00

782 950,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-09-28

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie technologii produkcji termozgrzewalnego regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie - MSPG
(Monochromatic Sealable Polyethylene Granules)

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy AKPOL ADAM KUŚ poprzez wdrożenie przez firmę wyników prac B+R w postaci innowacyjnej technologii
produkcji termozgrzewalnego regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie - MSPG® (Monochromatic Sealable Polyethylene Granules). Produkcja
termozgrzewalnego regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie z wyeliminowaniem ze składu pigmentów oraz substancji termozgrzewalnej oparta będzie
na automatycznym sortowaniu odpadów po kolorach charakteryzującym się o wiele wyższą wydajnością i jakością, aniżeli manualny proces sortowania.
Kluczowe cechy produktu wytworzonego w wyniku realizacji projektu: * Poprawa poziomu czystości polietylenu pozyskiwanego z recyklingu z 84,5% do 98,9% *
Poprawa barwy regranulatu - z 7031 RAL do 9016 RAL * Eliminacja dodatku pigmentów w celu poprawy barwy * Eliminacja dodatku chemicznego środka
termozgrzewalnego (bezwodnika maleinowego) * Uzyskanie właściwości termozgrzewalnych regranulatu polietylenowego przy zachowaniu wysokiej jakości i
czystości produktu finalnego. Innowacyjna technologia produkcji regranulatu MSPG® pozwoli: -wydajniej, taniej i efektywniej uzyskać frakcje o jednolitej
kolorystyce -na uzyskanie regranulatu o czystości w zakresie 97,5-98,9%, co stworzy możliwość znaczącego udoskonalenia technologii produkcji regranulatu o
cechach termozgrzewalnych bez konieczności dodatku środków chemicznych (lepsza jakość produktu przy zachowaniu niższych kosztów produkcji). Zadania: cel
projektu zostanie zrealizowany dzięki inwestycji w środki trwałe. Zadanie szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o dofinansowanie. Grupy docelowe:
odbiorcami produktu będą obecni oraz nowi klienci Wnioskodawcy zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Grupę docelową stanowią producenci różnego
rodzaju produktów z tworzyw sztucznych. Wskaźniki projektu zostały wymienione oraz opisane w sekcji C.II i C.III.

RPLU.03.07.00-06-0338/16

AKPOL ADAM KUŚ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 647 707,89

2 965 616,17

1 998 825,29

67,40 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2018-05-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Stworzenie serwisu usług telemedycznych wybranych problemów profilaktyki zdrowia z zakresu otorynolaryngologii

Projekt zakłada stworzenie oferty usług telemedycznych opartych na trzech panelach: 1) Telemedyczna rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu 2) Telemedyczny
panel profilaktyki zaburzeń krtani 3) Telemedyczny panel logopedyczny Telemedycyna jest najnowocześniejszą dziedziną nauki wspomagającą działania służby
zdrowia. Przemawiają za tym przesłanki zarówno ekonomiczne, jak i etyczne: telemedycyna umożliwia przede wszystkim ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej
oraz wyrównanie szans wszystkich pacjentów. Dzięki rozwiązaniom telemedycznym możliwość dotarcia z usługą medyczną nie jest ograniczona terytorialnie,
wymaga od odbiorcy usługi jedynie posiadania komputera. Realizacja niniejszego projektu ma na celu uzyskanie przychodów ze sprzedaży innowacyjnych usług
medycznych przewyższających wartość poniesionych nakładów. Do realizacji niniejszego zadania wykorzystane zostaną własne prace b+r wnioskodawcy oraz
zakupiony know how.Projekt przewiduje współpracę z jednostką naukową. W stymulowaniu popytu na e - usługi znacząca rolę odegra zaproponowanie klientom
dotychczas nie oferowanych, lub znacząco ulepszonych usług telemedycznych oraz fakt, iż opisane panele skierowane będą do bardzo dużej i różnorodnej pod
względem wieku, wykształcenia, statusu społecznego grupy odbiorców. Zaproponowanie usługi realizowane będą zgodne z aktualnymi regulacjami prawnymi
odnoszącymi się bezpośrednio do projektu wykorzystując funkcje indywidualnie dopasowanego analizatora wymowy. Model biznesowy określa następujące
grupy docelowe wyników projektu: Użytkownicy produktu: Pacjenci indywidualni, lekarze laryngolodzy, logopedzi, onkolodzy laryngologiczni Odbiorcy produktu:
Pacjenci indywidualni, lekarze laryngolodzy, logopedzi, onkolodzy laryngologiczni, państwowe i prywatne podmioty świadczące usługi medyczne:, przychodnie,
szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola itp.

RPLU.03.07.00-06-0340/16

R- SOFT STUDIO SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 579 935,00

1 284 500,00

899 150,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-14

2019-06-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

System do inteligentnej zbiórki używanych telefonów komórkowych w salonach telefonii komórkowej

Celem głównym projektu jest wdrożenie wyników prac B+R oraz zakup środków trwałych i WNIP niezbędnych do uruchomienia produkcji pojemników do zbiórki
RPLU.03.07.00-06-0342/16
używanych telefonów komórkowych w sieci salonów telefonii komórkowej oraz stworzenia dedykowanego oprogramowania do optymalizacji procesu zbiórki
telefonów komórkowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań programistycznych oraz TIK. W ramach realizacji Projektu zostaną wdrożone rozwiązania
będące wynikiem prowadzonych przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie, na zlecenie Wnioskodawcy, prac B+R. Celem Projektu jest wprowadzenie na rynek
nowego, dotychczas niewytwarzanego przez Wnioskodawcę produktu oraz zwiększenie konkurencyjności firmy zarówno na rynku regionalnym, jak i krajowym
(oraz w dalszej perspektywie również europejskim) dzięki poszerzeniu dotychczasowej oferty o urządzenia, dla których nie odnotowano na dzień dzisiejszy
znaczącej konkurencji na rynku. Realizacja inwestycji, zgodnie z zaplanowanym budżetem oraz w określonych we Wniosku ramach czasowych, umożliwi
wytworzenie wysokiej jakości infrastruktury i zwiększenie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce na terenie
województwa lubelskiego. Wskaźnikiem realizacji celu Projektu będzie wprowadzenie do oferty Spółki produktu nowego zarówno dla firmy jak i rynku oraz wzrost
zatrudnienia poprzez utworzenie dwóch etatów badawczych dla wysoko wykwalifikowanego personelu. Korzyści w wymiarze finansowym oznaczają wzrost
przychodów z podst. działalności Spółki. W związku z realizacją projektu przewiduje się na osiągnięcie w okresie trwałości przychodów ze sprzedaży nowych
produktów na poziomie 2426,49 tys. Bezpośrednią grupę odbiorców wyników projektu stanowią z jednej strony operatorzy telefonii komórkowej, posiadające
swoje placówki na terenie całej Polski, a z drugiej klient indywidualny, który będzie przekazywać telefon do recyklingu.

WIEWIÓRKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 077 195,55

2 370 185,00

1 659 129,50

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacji podstawą wzrostu konkurencyjności FOODKREATOR Sp. z o.o.

FOODKREATOR Sp. z o.o. w ramach działania 3.7 RPOWL 2014-2020 planuje otworzyć w pełni profesjonalną, zautomatyzowaną wytwórnię wyrobów mącznych.
RPLU.03.07.00-06-0343/16
Będą to tradycyjne polskie specjały takie jak: pierogi, kopytka, uszka. Spółka posiada podpisane porozumienie w sprawie wynajmu nieruchomości o pow. 800m2,
która jest przystosowana do działalności spożywczej, posiada odpowiednią ilość wejść oraz pomieszczeń, rampę dostawczą oraz dystrybucyjną oraz plac
manewrowy dla samochodów ciężarowych. Projekt obejmuje zakup chłodni, wyposażenia, maszyn do obróbki wstępnej i termicznej. Z surowców po obróbce i
rozdrobnieniu w kutrach, przygotowywane będą farsze. Do mieszania farszy przewidujemy zakup mieszalników. Do procesu obróbki termicznej potrzebne będą
kotły warzelne, trzony, piece konwekcyjno-parowe i schładzarka szokowa przystosowane do dużej produkcji. Półprodukty będą transportowane i przechowane na
specjalistycznych wózkach. Niektóre półprodukty muszą zostać rozdrobnione za pomocą szatkownic oraz kutrów. W oddzielnych miesiarkach wyrabiane będzie
ciasto z mąki przechowywanej w silosie wewnętrznym. Tak przygotowane składniki trafią do linii produkcyjnej. Ideą przedsięwzięcia jest możliwość równoczesnej
pracy dwóch niezależnych linii produkujących inne smaki oraz formy. Prosto z modułów formujących wyroby za pomocą ciągów transmisyjnych trafią do sekcji
wygotowującej skąd po określonym czasie gotowania trafią do modułu hartującego. Następnie przekazane zostaną do sekcji pakującej gdzie będą pakowane w
opakowania zbiorcze. Później trafią do komory chłodniczej oczekując na transport do klienta. Ważnym elementem mającym wpływ na jakość i trwałość produktów
jest transport w odpowiednich warunkach chłodniczych. Dlatego Spółka planuje zakup samochodu ciężarowego-chłodni. Do właściwego działania Firmy
potrzebne jest sprawnie funkcjonujące biuro, umożliwi to zakup Systemu ERP do zarządzania przedsiębiorstwem oraz moduł internetowej wymiany danych z
podmiotami współpracującymi.

FOODKREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 452 292,66

2 801 742,00

1 961 219,40

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2019-12-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy Skoring BS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zakup aktywów
pozwalających na wdrożenie przełomowych usług oceny wiarygodności kredytowej oraz budowy modeli oceny ryzyka
dedykowanych bankom spółdzielczym

Celem projektu jest dostosowanie aktywów firmy do wdrożenia wyników prac B+R oraz wprowadzenia innowacji produktowej w postaci rozpoczęcia przez
RPLU.03.07.00-06-0349/16
Wnioskodawcę świadczenia niedostępnej obecnie na polskim rynku usługi oceny wiarygodności kredytowej oraz usługi budowy modelu oceny ryzyka. W ramach
projektu zakupione przez Wnioskodawcę zostaną nowe środki trwałe oraz WNiP stanowiące kompletne zasoby konieczne do wdrożenia usługi oceny
wiarygodności kredytowej i usługi budowy modelu oceny ryzyka: -System do analizy ryzyka kredytowego wraz z silnikiem skoringowym, ratingowym i
analizatorem statystyczno-holistycznym, -Obieg dokumentów: wniosków kredytowych do zinterface'owania systemów bankowych i systemów bankowości
elektronicznej (oprogramowanie), -System do obsługi serwerów i macierzy, -Serwery z macierzami, -2 zestawy: laptop+stacja dokująca+monitor+klawiatura+mysz, Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. W ramach zadania ponoszony będzie koszt niekwalifikowalny związany z wynajmem powierzchni w specjalistycznej
serwerowni, w której umieszczone zostaną zestawy serwerów z macierzami. Efektem realizacji projektu będzie rozpoczęcie przez Wnioskodawcę świadczenia usług
oceny wiarygodności kredytowej i usług budowy modelu oceny ryzyka. Dzięki projektowi: -wzrosną inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw, -sfinansowane zostaną koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, -wzrośnie liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie (dotacje) oraz objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy i rynku, -wzrośnie liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
inwestycji i liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R, -nastąpi wzrost zatrudnienia o 2 etaty w firmie Skoring BS, -nastąpi
wdrożenie wyników zakupionych prac B+R, -wprowadzona zostanie innowacja nietechnologiczna i produktowa, -wzrosną przychody Wnioskodawcy ze sprzedaży
nowych usług.

SKORING BS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 739 866,50

3 845 000,00

1 999 400,00

52,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-19

2019-09-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.03.07.00-06-0325/16

Rozwój firmy MED-LASER poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług

Głównym celem projektu jest wdrożenie prac badawczo - rozwojowych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED-LASER Oddział Dermatologiczny, co
przełoży się na wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wdroży wyniki prac badawczorozwojowych dotyczących leczenia łysienia plackowatego z usuwaniem blizn z zastosowaniem najnowocześniejszej aparatury. W ramach projektu
Wnioskodawca zamierza kupić innowacyjne urządzenia laserowe, co pozwoli na skuteczniejsze leczenie chorób skórnych. Dzięki temu nastąpi wzrost
efektywności usług medycznych oferowanych przez Wnioskodawcę. W ramach projektu Wnioskodawca zamierza wyposażyć salę zabiegową w innowacyjny
sprzęt, dzięki czemu wprowadzi do oferty ulepszone usługi w zakresie leczenia łysienia plackowatego, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb pacjentów. Grupą
docelową Wnioskodawcy są pacjenci z województwa lubelskiego oraz z innych województw. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi do oferty
ulepszoną usługę polegającą na leczeniu łysienia plackowatego. Dzięki realizacji projektu firma planuje zwiększyć zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego
personelu o 1 etat, wprowadzić 1 innowację produktową w skali rynku międzynarodowego, 1 innowację procesową w skali rynku międzynarodowego oraz
innowację nietechnologiczną.

RPLU.03.07.00-06-0352/16

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MED-LASER ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
ADAM BORZĘCKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

371 863,31

371 863,31

260 304,31

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-02

2018-01-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wprowadzenie innowacyjnej usługi zautomatyzowanego projektowania zabudowy kuchennej w oparciu o wdrożenie
wyników prac badawczo - rozwojowych

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R dotyczących technologii zautomatyzowanego projektowania zabudowy kuchennej. Wdrożenie technologii
pozwoli na realizację głównego celu projektu, którym jest wzrost konkurencyjności wnioskodawcy na rynku krajowym poprzez wprowadzenie na rynek
innowacyjnej usługi elektronicznej w zakresie opracowywania spersonalizowanego projektu zabudowy kuchennej w formie kompletnej dokumentacji
wdrożeniowej dostosowanej do zautomatyzowanych systemów wytwarzania. Projekt obejmuje komplet zadań niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej
technologii: - zakup wyników prac B+R, które będą podlegały wdrożeniu, - zakup dedykowanego oprogramowania tworzącego zintegrowany system informatyczny,
przy wykorzystaniu którego będzie świadczona nowa e-usługa. Integracja dedykowanego oprogramowania z systemami CAD i CAM pozwoli generować dodatkową
wartość dla klientów, - zakup serwera, na którym posadowiony będzie system informatyczny e-usługi, - zakup skanerów 3D wykorzystywanych w ramach
modelowania pomieszczenia przeznaczonego do zabudowy, - zakup specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na skanowanie w trybie on-line oraz
oprogramowania do obróbki wyników skanowania, - zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego w ramach świadczenia usługi przez nowozatrudnionych
pracowników. Najważniejsze wskaźniki produktu i rezultatu dotyczą wdrożenia wyników prac B+R, wdrożenia innowacji produktowej i organizacyjnej,
wprowadzenia produktów nowych dla firmy i rynku oraz uzyskania z tego tytułu przychodów ze sprzedaży oraz wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie
wnioskodawcy Bezpośrednią grupą docelową projektu są klienci zainteresowani zakupem mebli spersonalizowanych (tworzonych na indywidualne zamówienie),
którzy poszukują projektu zabudowy o optymalnej relacji ceny do jakości i skłonni są korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych. Dodatkową grupą
docelową będą kooperanci wnioskodawcy - projektanci wnętrz i zakłady stolarskie.
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SIKORSKI SUPREME FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 989 002,25

1 542 075,00

1 079 452,50

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-01-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa JAK MET S.C. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz
wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji.

Celem Projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa JAK MET poprzez wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcji wyrobów, jakimi są
kosiarki i akcesoria ogrodnicze. Potrzebę związaną z unowocześnieniem procesu produkcyjnego, poprzez zakup nowych maszyn zidentyfikowano, dzięki analizom
i badaniom rynku wskazującymi na preferencje konsumentów, wykonanym w oparciu o rozmowy z kluczowymi odbiorcami. Zadania projektu to: zakup
urządzenia, jakim jest laser do cięcia metalu. Pozwoli on na szybszy i wydajniejszy proces produkcji. Dotychczas do wykonywania części metalowych stosowano
prasy, jak i również zlecano takie prace podwykonawcom.Wprowadzenie opisywanej maszyny pozwoli na obniżenie kosztów produkcji i wprowadzenie nowej
usługi do oferty Firmy. Proces ten stanowi bezpośrednią odpowiedź na zapotrzebowanie klientów na krótkie serie produkcyjne (Firma wprowadzi usługę produkcji
odpowiedników dowolnie wybranych przez klienta noży do kosiarek).Zautomatyzuje to cały proces, skróci się czas realizacji konkretnych zamówień oraz poprawi
się jakość wyrobów. Dzięki zaoferowaniu nowej usługi i przyspieszeniu obecnego procesu produkcji odbiorcami Firmy będą nie tylko dotychczasowi klienci sklepy detaliczne i hurtownie, punkty serwisowe urządzeń ogrodowych, ale także klienci indywidualni potrzebujący mniejszą ilość produktów Firmy. Realizacja
projektu wpłynie przede wszystkim na zwiększenie ilości zamówień w przedmiotowej Firmie. Pośród wskaźników należy wskazać że cele: CI1,CI2,CI29, Liczba
wprowadzonych innowacji procesowych, Liczba wdrożonych wyników prac B+R, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji, Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie wdrożenia prac B+R - zostały określone na poziomie 1. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
został określone na poziomie 3, wskaźnik CI8 =2. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów wyniosą 637 500,00 PLN, a cel CI6=1
054 700,00 PLN.
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JAK MET S.C. JAKÓBCZYK DARIUSZ, JAKÓBCZYK GRZEGORZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 447 700,00

1 990 000,00

1 393 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2017-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie kompleksowych pracowni diagnostycznych przeciwnowotworowych i profilaktyki prozdrowotnej młodzieży
szkolnej

W ramach projektu planujemy zakup wyposażenia medycznego do świadczenia usług w zakresie: - kompleksowej wczesnej diagnostyki nowotworów gruczołu
krokowego i jelita grubego - profilaktyki prozdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w zakresie profilaktyki okulistycznej, stomatologicznej i korekcji
wad postawy. Po uzyskaniu dotacji zrealizuję Umowę przedwstępna warunkową dotyczącą wyników prac B+R i zakupię wyniki prac. Wdrożenie wyników prac B+R
jest głównym celem projektu. Wdrożenie dotyczy wyników prac B+R w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 (wdrożenie dotyczy obszaru "Medycyna i zdrowie".) W wyniku realizacji projektu wprowadzimy 2 rodzaje innowacji
produktowych, zatrudnimy nowych pracowników oraz wprowadzimy ekoinnowacje. Cele projektu idealnie wpisują się w cele 3 Osi Priorytetowej RPO WL na lata
2014-2020 "Konkurencyjność przedsiębiorstw" oraz w cele Działania 3.7 "Wzrost konkurencyjności MŚP".
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SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE SANMED S.C. A.D. KOŁODZIEJEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 139 513,00

1 137 513,00

796 259,10

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-12-01

2017-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy AGROPLAST Marcin Łopąg poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i
rozpoczęcie produkcji pięciopozycyjnej głowicy HD

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez zespół badawczy Wnioskodawcy we współpracy z
Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz Politechniką Lubelską i rozpoczęcie produkcji nowego, innowacyjnego produktu - Pięciopozycyjnej Głowicy Heavy
Duty. W trakcie zbadano zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami wpływającymi na równomierność oprysku wyrażoną współczynnikiem zmienności CV i
opracowano nowy produkt o niespotykanych dotychczas parametrach operacyjnych w stosunku do głowic dostępnych na rynku. Dotychczasowa technologia
produkcji kompletnych głowic wielopozycyjnych charakteryzowała się niską stabilnością współczynnika zmienności CV ze względu: przypadkowe odchylenie
głowicy od pionu, niesprawność głowic powstała w wyniku przypadkowych uszkodzeń mechanicznych, zużycie/odkształcenia materiałów uszczelniających.
Dlatego też w toku przedsięwziętych prac B+R przeanalizowano możliwości technologiczne oraz materiałowe umożliwiające opracowanie innowacyjnej
technologii produkcji głowic Heavy Duty eliminujących negatywny wpływ powyższych czynników na równomierność oprysku (współczynnik zmienności CV). W
wyniku realizacji projektu Agroplast wprowadzi: a) innowację produktową: nowa Pięciopozycyjna Głowica HD b) innowację procesową: dotyczyć będzie zmian
konstrukcyjnych oraz materiałowych w procesie produkcji nowego produktu c) innowację nie technologiczną: wdrożenie w wyniku realizacji projektu
automatyzacji zarządzania procesami biznesowymi z kontrahentami dzięki systemowi klasy CRM. Nowy produkt będzie sprzedawany na nowym rynku
międzynarodowym. Projekt składa się z jednego zadania, które zostało szczegółowo opisane w sekcji D.I Zakres rzeczowo-finansowy. Wskaźniki projektu zostały
wskazane oraz opisane w pkt. Cii i CIII wniosku. Grupy docelowe - odbiorcy nowego produktu to: a) odbiorcy indywidualni - rolnicy b) klienci B2B - producenci
opryskiwaczy.
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AGROPLAST MARCIN ŁOPĄG

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 074 008,04

1 686 185,40

1 180 329,78

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-05

2018-08-31

Konkursowy

01 Rolnictwo i leśnictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R

Głównym celem niniejszego projektu jest wdrożenie przeprowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo prac badawczo-rozwojowych. Celami dodatkowymi będzie
wzbogacenie dotychczasowej oferty, pozyskanie nowych odbiorców, a także generowanie większych zysków ze sprzedaży. Ponadto w wyniku realizacji projektu
zostanie wprowadzona na rynek innowacja produktowa w skali regionu województwa lubelskiego, jak i ogólnokrajowego. Nowymi innowacyjnymi produktami
będą: innowacyjny system ścian prostych, innowacyjny system ścian łukowych, system podłogi z możliwością poziomowania. Produkty są ze sobą kompatybilne,
dzięki czemu klient będzie miał możliwość stworzenia stoiska w sposób znaczny odróżniający się od stoiska firm konkurencyjnych. W ramach niniejszego
projektu zaplanowano realizację 1 zadania składającego się z 6 odrębnych działań polegających na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych. Innowacyjne produkty przeznaczone będą dla podmiotów krajowych oraz zagranicznych, w szczególności dla przedsiębiorstw biorących udział w
imprezach targowych oraz wszelkiego rodzaju eventach. Projekt realizowany będzie od 01.09.2017 do 31.12.2018 w miejscowości Rejowiec Fabryczny, w
powiecie chełmskim w województwie lubelskim. W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożona innowacja produktowa w skali ogólnokrajowej, nastąpi wzrost
zatrudnienia w firmie o 2 dodatkowe osoby, wsparcie otrzyma 1 przedsiębiorstwo. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do rozwoju naszego
przedsiębiorstwa, a także wpłynie na wzrost konkurencyjności regionu województwa lubelskiego.
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"LINGA STOCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 036 890,00

843 000,00

590 100,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Sieć Europejskich Serwisów Samochodowych

Zakres Projektu obejmuje opracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego Sieci Europejskich Serwisów Samochodowych, który pozwoli na
automatyzacje i zwiększenie efektywności procesów biznesowych realizowanych przez spółkę Orkanika Sp. z o.o. oraz jej partnerów biznesowych. Planowane do
wdrożenia rozwiązanie będzie opierało się na modułach, które zostaną opracowane oraz zintegrowane ze sobą, tak aby zmaksymalizować funkcjonalność
rozwiązania oraz w pełni zaspokoić potrzeby Spółki. Jednocześnie, każdy z modułów stanowić będzie podstawę jednej usługi opartej o formułę SaaS, za
pośrednictwem której partnerzy Spółki będą mogli korzystać z systemu. System pozwoli na poprawę koordynacji współpracy głównie poprzez usprawnienie
procesu komunikacji pomiędzy podmiotami oraz zwiększenie efektywności oraz automatyzacje realizowanych przez nie procesów biznesowych takich jak:
Procesy wewnętrzne objęte reinżynieringiem: - proces rezerwacji terminów poszczególnych stanowisk samochodowych, - proces zamawiania niezbędnego sprzętu
i części samochodowych, - proces wewnętrznych rozliczeń (fakturowanie, refakturowanie itd.), - proces optymalizacji zamawiania części samochodowych i
realizacji umów z klientami, - proces prowadzenia rachunku kosztów i przychodów w podziale na klientów, - procesy monitorowania czasu pracy poszczególnych
pracowników, Procesy zewnętrzne objęte reinżynieringiem: - proces koordynowania serwisów pozamiejscowych , - proces wymiany informacji i danych
(wirtualny magazyn) - proces wymiany dokumentów (schematy, instrukcje itd.) Szczegółowy opis projektu z pełną funkcjonalnością Systemu, załączamy w
dokumencie "Pełny opis projektu "Sieć Europejskich Serwisów Samochodowych" jako załącznik "Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią
projektu".
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PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ORKANIKA SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

4 915 080,00

3 986 000,00

1 993 000,00

50,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie konkurencyjności firmy WEB HR poprzez wdrożenie do oferty nowej innowacyjnej usługi dla sektora
kadrowego.

Przedsiębiorca planuje uruchomić usługę elektroniczną zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta z użyciem technologii przetwarzania danych w czasie
RPLU.03.07.00-06-0367/16
rzeczywistym, syntezy mowy, szyfrowania pakietów danych, cyklu rozwojowego BDA i koncepcji Three levels of leadership (3P). Usługa będzie wspierać podmioty
działające w branży bezpośredniej obsługi klienta, poszukujące sposobów zapewnienia wysokiej jakości pracy bezpośrednio w czasie rzeczywistym. Udostępniać
będzie narzędzia do natychmiastowego korygowania negatywnych zjawisk "tu i teraz", narzędzia do przygotowania badania pracy, udzielania informacji zwrotnej
w czasie rzeczywistym, weryfikacji poprawności standardów pracy oraz integracji z istniejącymi już na rynku systemami informatycznymi. Usługa będzie
kierowana na rynek rozwiązań służących do zarządzania i optymalizacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, do dwóch grup docelowych: * grupy docelowej
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujących rozpocząć lub rozwinąć swoją działalność, skłonnych wykorzystywać w tym celu innowacyjne rozwiązania
informatyczne (grupa docelowa MŚP), * do grupy docelowej przedsiębiorców, dokonujących bezpośredniej obsługi klienta, tj. call center, sieci sprzedaży i
gastronomii, punkty obsługi klienta. Przedsiębiorca udostępni funkcjonalności, które stanowią nowość lub znaczące ulepszenie w stosunku do obecnie
dostępnych rozwiązań na rynkach docelowych. Usługa będzie stanowić innowację produktową nieznaną i niestosowaną dotychczas w skali regionalnej, krajowej i
międzynarodowej.

WEBHR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 494 823,60

2 841 320,00

1 988 924,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-03

2018-07-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Innowacyjny system "PROJECT+" do zarządzania projektami i rejestracji czasu pracy.

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R planowanych do zakupu. Projekt dotyczy zakupu Środków trwałych i Wartości niematerialnych i
prawnych w celu stworzenia e-usługi "Project+" dotyczącej możliwości zarządzania pracą projektową oraz rejestracji czasu pracy - dot. zarówno momentu wejść i
wyjść jak i w odniesieniu do pracy na komputerze. Zakupione WNIP posłużą stworzeniu systemu informatycznego e-usługi. Środki trwałe - komputery przenośne i
serwer posłużą wyposażeniu nowopowstałych miejsc pracy, a serwery stanowić będą środowisko techniczne dla świadczenia nowej e-usługi. Grupę docelową
nowej e-usługi stanowią średnie i duże firmy bez ograniczenia branżowego. Wnioskodawca zamierza oferować produkt na rynku międzynarodowym w obszarze
Europy W ramach realizacji projektu stworzony zostanie nowy, innowacyjny produkt do zarządzania praca projektową i rejestracji czasu pracy. Produkt Project+
będzie się składał z systemu informatycznego: e-usługi Project+ oraz nadajnika BEACON działającego w technologii hybrydowej (NFC i bluetooth). Jako odbiornika
klient będzie mógł użyć dowolnego smartfona, tableta czy laptopa. System pozwoli nie tylko na rejestrację wejść i wyjść danego pracownika ale również na
kontrolę położenia danego pracownika w firmie oraz poruszania się po niej. System stanowił będzie innowację na skalę światową - Wnioskodawca nie
zidentyfikował wśród rozwiązań dostępnych na rynku kompleksowego rozwiązania umożliwiającego zarówno rejestracje czasu pracy i zarządzania pracy
projektowej w innowacyjnej technologii.

SANVOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 301 637,50

1 801 250,00

1 152 800,00

64,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-10-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacyjnego system automatycznego monitorowania i analizy strumieni audio/video - MICROBE - Music
Recognition System

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki Microbe poprzez wdrożenia wyników prac B+R i zaoferowanie na rynku innowacyjnej w skali kraju
RPLU.03.07.00-06-0370/16
usługi. Usługa będzie obejmować automatyczne monitorowanie kanałów radiowych, TV, internetowych, itp. i rozpoznawanie nadawanych utworów muzycznych i
innych nagrań (np. reklamy) w oparciu o zaawansowane algorytmy matematyczne. Dzięki innowacyjnemu podejściu opartemu na ekstrakcji i porównaniu cech
nagrań, algorytmy pozwolą na rozpoznawanie i klasyfikowanie w czasie rzeczywistym nasłuchiwanych strumieni audio/video w odniesieniu do zapisanych w
bazie próbek nagrań, bez względu na język nagrania. W ramach usługi możliwe będzie jednoczesne monitorowanie setek strumieni audio/video oraz
przekazywanie i analizowanie zebranych danych w sposób automatyczny poprzez serwis www w ramach predefiniowanych raportów. Usługa zostanie skierowana
do wyselekcjonowanego rynku odbiorców, o specyficznych potrzebach związanych z prowadzoną działalnością tj.: - wytwórni muzycznych, - organizacji
zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi i pokrewnymi do muzyki - domów mediowych i reklamodawców - właścicieli serwisów muzycznych. Wprowadzeniu
na rynek nowej usługi będzie towarzyszyć wdrożeni innowacji marketingowej na skalę co najmniej rynku regionalnego. Projekt będzie realizowany przez okres 15
miesięcy (w ramach 1 zadania) i obejmie zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych związanych z wdrażaniem innowacji i świadczeniem
nowej usługi. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie m.in. następujących rezultatów i wskaźników: -wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi -wdrożenie
innowacji nietechnologicznej -utworzenie 2 nowych stanowisk pracy i przyrost zatrudnienia o personel wysokowykwalifikowany -rozpoczęcie sprzedaży na 1
rynku zagranicznym -pozyskanie nowego strumienia przychodów -rozwinięcie współpracy z jednostką naukową -zastosowanie TIK -zastosowanie ekoinnowacji w
obszarze energooszczędności

MICROBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 457 550,00

1 185 000,00

616 081,50

51,99 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-11-01

2018-02-28

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Implementacja algorytmu harmonogramowania produkcji w systemie ERP opartego na platformie OS

Głównym celem projektu jest praktyczne zastosowanie wyników badań B+R w działalności Wnioskodawcy we wdrażaniu systemów ERP. Rezultatem projektu
będzie opracowanie nowego produktu, który zostanie wprowadzony do oferty Wnioskodawcy. Na innowacją produktową będą składały się: wdrożenie wyników
prac B+R w postaci implementacji w systemie algorytmów do optymalizacji produkcji oraz stworzenie mechanizmu rozstawiania w chmurze instancji systemu
ERP połączonego z instancją zarządzającą wraz z mechanizmem zarządzania, monitorowania bezpieczeństwa, wydajności i dostępności uruchomionych instancji.
Tak stworzona innowacja produktowa będzie unikalna na skalę światową. Z przeprowadzonych badań rynku wynika, że podobnego systemu wdrażanego bez
dodatkowych opłat licencyjnych nie ma do tej pory na rynku. Osiągnięcie takiej innowacji będzie wiązało się z następującymi działaniami: a) wybór i
dostosowanie systemu OpenSource do prawa polskiego; b) wdrożenie wyników badań przeprowadzonych przez Politechnikę Warszawską, c) stworzenie
mechanizmu szybkiego rozstawiania instancji systemu EPR oraz modułu zarządzania; d) stworzenie funkcji tworzenia banerów reklamowych lub informacyjnych
w ramach GUI (graficzny interfejs użytkownika), które mogą być wyświetlane w ramach dostarczania systemu w modelu SaaS. Aby zapewnić możliwość
świadczenia usług w modelu SaaS zostanie zakupiona na koniec projektu infrastruktura IT niezbędna do świadczenia usług. System będzie również posiadać
moduły: zarządzania magazynami, zarządzania stanami magazynowymi, zarządzania sprzedażą i zakupami, zarządzania finansami, zarządzania marketingiem i
relacjami z klientami oraz zarządzania projektami. Grupą docelową będą firmy posiadające minimum 30 pracowników oraz rozbudowane procesy zakupowosprzedażowe lub produkcyjne. Oprogramowanie wytworzone w ramach projektu będzie wdrożone w firmie Fortisimus do zarządzania produkcją i wytwarzaniem
kolejnych wersji oprogramowania oraz koordynowania wdrożeń u klientów.

RPLU.03.07.00-06-0371/16

FORTISIMUS SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 480 900,00

2 800 000,00

1 960 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-26

2018-05-26

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój firmy LERANET Sp. z.o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego

Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego o roboczej nazwie "złota rączka" przez firmę Leranet Sp. z o.o. Projekt będzie trwał przez 12 miesięcy.
Planowane jest jedno zadanie w ramach którego zakupione zostaną specjalistyczne środki trwałe oraz WNiP służące celom projektu. Grupą docelową są przyszli
klienci Wnioskodawcy. Wskaźniki produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 201400 zł, Liczba
przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 1, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia
produktów nowych dla rynku 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1, Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie inwestycji 1, Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 1. Wskaźniki rezultatu: Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów 610000 zł Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC) 2, Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 1.

RPLU.03.07.00-06-0377/16

LERANET SP. Z O. O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

753 990,00

588 000,00

411 600,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-08-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Expansja Advertising Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do
oferty udoskonalonej usługi wirtualnej Karty Stałego Klienta na rynku galerii handlowych

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Expansja Advertising Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do oferty udoskonalonej
usługi wirtualnej Karty Stałego Klienta na rynku galerii handlowych. Nowa usługa to innowacyjny program lojalnościowego wykorzystujący zaawansowanie
technologie IT dla galerii handlowych. Projekt zakłada wdrożenie wyników przeprowadzonych na zlecenie Wnioskodawcy prac B+R. W ich toku powstał autorski
algorytm analizy koszykowej pozwalający zindywidualizować oferty promocyjne przesyłane do klientów. W ramach projektu planowane są zadania: 1. zakup
licencji na oprogramowanie do obsługi wirtualnej Karty Stałego Klienta; 2. zakup niezbędnych środków trwałych do wdrożenia i prowadzenia udoskonalonej
usługi KSK. Nowa usługa zakłada szereg innowacyjnych funkcjonalności i zastosowań: poza wykorzystaniem analizy koszykowej planowane jest również
zastosowanie technologii Beacon, umożliwienie centralnego zarządzania oddziałami sklepów w panelu najemcy, raportowania w czasie rzeczywistym i
prowadzenie wideokonferencji dla użytkowników. Wskaźniki produktu: Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenie produktów nowych dla
firmy - 1; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1; Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw - 733 662,56 zł; Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku - 1; Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji - 1; Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R - 1; Wskaźniki rezultatu: Wzrost
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 2 EPC; Liczba wprowadzonych innowacji produktowych - 1; Liczba wprowadzonych innowacji
nietechnologicznych - 1; Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów / procesów - 310 000,00 zł; Liczba wdrożonych wyników prac B+R - 1

RPLU.03.07.00-06-0381/16

EXPANSJA ADVERTISING SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 008 016,50

2 445 541,88

1 711 879,28

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2019-01-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji cienkosciennych opakowań foliowych bezpiecznych dla żywności i
środowiska

Przedmiot niniejszego projektu dotyczy wdrożenia do działalności gospodarczej wyników prac B+R prowadzonych przez wnioskodawcę innowacyjnej technologii
RPLU.03.07.00-06-0390/16
produkcji cienkościennych oxydegranowalnych i bakteriostatycznych opakowań foliowych bezpiecznych dla żywności i środowiska. Cienkościenne
Oxydegradowalne i bakteriostatycze opakowania foliowe będące rezultatem projektu stanowią innowację w skali międzynarodowej nie stosowaną dłużej niż 3
lata. Główną innowacją będzie skład surowcowy, który powstał w oparciu o badania zlecone oraz badania własne Wnioskodawcy. Wnioskodawca zlecił
opracowanie koncentratu do zastosowania produkcji opakowań foliowych który będzie posiadał cechy oxydegradacyjne oraz bakteriostatyczne. Na tej podstawie
zlecił dalsze badania i analizy w zakresie prawidłowości rozkładu powstałych opakowań foliowych - tzw. Próby starzeniowe, oraz badania z zakresu mechaniki
tzw. Badania niszczące. W wyniku przeprowadzenia badań powstał raport, do którego wyników Wnioskodawca posiada wyłączne prawa. Konieczność
przeprowadzenia prac B+R w kierunku wdrożenia oxydegradowalnego i bakteriostatycznego opakowania w postaci worka foliowego wynikła zarówno z potrzeby
ciągłego rozwoju firmy, jak i potrzeb generowanych przez rynek i konsumentów. Wnioskodawca w ramach projektu planuje zakupić maszyny, które składać się
będą na linię do produkcji innowacyjnych opakowań foliowych. Efektem projektu będzie wprowadzenie cienkościennego bakteriostatycznego i
oxydegradowalnego worka foliowego na rolce, grubości 7 mikronów, co wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska w zakresie zanieczyszczenia odpadami
opakowaniowymi, dodatkowo pozwoli to firmie spełnić założenia dyrektyw unijnych przewidzianych na 2019 rok. Realizacja projektu wpisuje się w cele
określone dla działania 3.7 RPO WL na lata 2014-2020.

C2C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

5 731 931,86

4 660 107,20

1 999 651,99

42,91 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2019-01-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

GO FIT - wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa prozdrowotnych, innowacyjnych produktów

Realizacja projektu będzie polegała na rozbudowie piekarni o część magazynową oraz doposażenie piekarni w nowoczesne urządzenia do produkcji pieczywa oraz RPLU.03.07.00-06-0395/16
informatyzację procesu zarządzania piekarnią. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2017 do 30.12.2017 r. Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie
1 innowacji produktowej o zasięgu międzynarodowymi 1 innowacji procesowej o zasięgu międzynarodowym. Dzięki połączeniu tych elementów konkurencyjność
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wzrośnie na tyle, że możliwe będzie oferowanie poszerzonej oferty na rynkach zagranicznych. Wnioskodawca obecnie dąży do
automatyzacji i maksymalnej powtarzalności produkcji, co przy obecnej minimalnej marży z działalności jest jedynym kierunkiem, aby bez obniżania jakości
oferowanych produktów, móc zarabiać na tyle, aby proces inwestycyjny nie został zatrzymamy. Dzięki realizacji projektu wzrośnie też zatrudnienie w
przedsiębiorstwie Wnioskodawcy oraz jego przychody, w szczególności ze sprzedaży nowych produktów. Wnioskodawca zamierza na rynek międzyregionalny i co
najmniej jeden rynek zagraniczny wprowadzić produkty z dodatkiem wodorozpuszczalnego błonnika owsianego wzbogaconego enzymami zwiększającymi
biodostępność składników odżywczych zawartych w pieczywie.

BARBARA LUPA-JUSZCZAK - PIEKARNIA "JUTRZENKA"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 468 940,92

2 007 269,04

1 224 434,11

61,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-13

2018-09-18

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

ROZWÓJ FIRMY ALRANET SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
WSPOMAGAJĄCEGO DOBÓR ATRAKCJI DLA KLIENTA W CZASIE WOLNYM.

Głównym celem projektu jest WDROŻENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DOBÓR ATRAKCJI DLA KLIENTA W CZASIE WOLNYM.
W projekcie planowane jest jedno zadanie trwające 12 miesięcy. W ramach zadania planowany jest zakup specjalistycznych WNiP oraz środków trwałych. Grupą
docelową projektu są klienci Wnioskodawcy. Wskaźniki produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 309 540, 00 zł,
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzeniem produktów nowych dla firmy 1, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu
wprowadzeniem produktów nowych dla rynku 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1, Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 1, Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 1, Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych
produktów/procesów 350000 zł, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC) 2.

ALRANET SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

906 510,00

737 000,00

427 460,00

58,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2018-03-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.03.07.00-06-0369/16

RPLU.03.07.00-06-0396/16

Budowa toalet przenośnych w technologii rotomouldingu

Celem głównym projektu jest wdrożenie do działalności Wnioskodawcy wyników prac B+R - tworzywa sztucznego powstałego z wykorzystaniem materiałów
RPLU.03.07.00-06-0398/16
wtórnych (pochodzących z recyklingu materiałowego - recyklatu), napełniaczy mineralnych oraz nanocząstek miedzi o właściwościach bakteriobójczych na
podstawie, których nastąpi uruchomienie produkcji nowoczesnych toalet przenośnych, jak również wdrożenie linii produkcyjnej opartej na technologii
rotomouldingu, zapewniającej wyższą jakość odlewu niż standardowe wtryskarki i zoptymalizowanej pod kątem wytwarzanego produktu. Bezpośrednim efektem
realizacji projektu będzie uruchomienie innowacyjnych na skalę międzynarodową, pod kątem zakładanych cech, procesu produkcji oraz materiału wytwórczego,
produktów - toalety przenośne. Finalny produkt będzie lżejszy, o większej wytrzymałości oraz tańszy od obecnych rozwiązań. Dla osiągnięcia celu projektu
zaplanowano nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które warunkują wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej
Wnioskodawcy, a tym samym uruchomienie produkcji. Realizacja projektu oraz otrzymane wsparcie finansowe zapewni osiągnięcie przez Wnioskodawcę
wysokiego poziomu innowacyjności i konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. Wskaźnikiem realizacji Projektu będzie wprowadzenie do oferty
Spółki nowego produktu zarówno dla firmy jak i rynku oraz wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie dwóch etatów (w tym jednego dla wysoko wykwalifikowanego
personelu)(EPC) oraz trzech stanowisk dla personelu produkcyjnego (umowy cywilno-prawne). Ponadto, w związku z realizacją projektu przewiduje się osiągnięcie
przychodu ze sprzedaży nowych produktów na poziomie 1 907,08 tys. zł w roku 2021. Bezpośrednią grupę odbiorców wyników projektu stanowią przedsiębiorstwa
działające w branży budowlanej, rozrywkowej oraz turystyczno-rekreacyjnej, które zobowiązane są do zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnohigienicznych.

ROTOMOULDING PARTNER SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 544 624,40

1 808 670,00

1 266 069,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacyjnej usługi służącej poprawie kondycji fizycznej rozszerzonej o technologie VR/AR w
przedsiębiorstwie VR Fitness Systems Sp. z o.o.

Cele projektu- wdrożenie prac B+R oraz dostarczenie innowacyjnych na skale światową usług sportowo- rekreacyjnych przy użyciu specjalistycznego sprzętu
treningowego i multimedialnego wykorzystującego technologię VR i AR w celu poprawy kondycji fizycznej i zdrowotnej ludności oraz wzrostu . Zadania: zakup
odpowiednich urządzeń, niezbędnych dla sprofilowanej innowacyjnej działalności, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, wyposażenie posiadanej
nieruchomości w niezbędne rozwiązania technologiczne, ogólna poprawa kondycji fizycznej grupy docelowej oraz jej rehabilitacji, współpraca z jednostkami
naukowymi w celu rozwoju technologii. Projekt obejmuje wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie wdrożenia wyników pracy B+R, wzrost zatrudnienia oraz sprzedaż
nowych usług/ produktów a także wdrożenie innowacji produktowych i organizacyjnych. Projekt z założenia zakłada korzystnie z usługi firmy VR Fitness Systems
przez osoby w każdym wieku. Grupa docelowych odbiorców rozlokowana jest przede wszystkim w Lublinie i w regionie województwa Lubelskiego, niemniej jednak
realizacja usług firmy obejmuje obszar całej Polski- w szczególności w zakresie usługi wypożyczania rowerów spinningowych i stacjonarnych oraz rehabilitacji
indywidualnej w domu pacjenta przy wykorzystaniu technologii VR/AR. Produkty wykorzystywane przez przedsiębiorstwo cechują się innowacyjnymi na skale
międzynarodową rozwiązaniami technologicznymi w zakresie produktowym (innowacyjna usługa), w szczególności okulary rozszerzonej rzeczywistości (AR),
których funkcjonalności zostaną wykorzystane do podstawowej działalności firmy, czyli świadczenia usług zdrowotnych i sportowych. Cały koncept zakłada
wykorzystywanie technologii VR/AR w celach sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych zarówno dla zachęcenia do aktywności sportowej jak i dla
polepszenia efektów ćwiczeń. Możliwe będzie zintegrowanie urządzeń w taki sposób aby optymalnie wykorzystać przestrzeń klubu. Potencjał komercyjny usługi
jest oceniany bardzo wysoko.

RPLU.03.07.00-06-0401/16

VR FITNESS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 566 048,29

2 744 726,25

1 921 308,34

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-06-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Uruchomienie wytwarzania nowego produktu - krosna malarskiego do nowego typu podobrazia i naciągu płótna
malarskiego oraz wdrożenie innowacyjnej technologii jego produkcji w Zakładzie Stolarskim "ART-RAM" Edward Kudyba.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie wytwarzania krosna malarskiego do nowego typu podobrazia i naciągu płótna malarskiego. Wynikiem zleconych prac
B+R jest innowacja produktowa, która polega na wprowadzeniu możliwości zmian kształtu listwy i krosna w części spodniej i tylnej jako podstawy zapięcia i
naciągu płótna malarskiego. Specyficzna konstrukcja pozwala na demontaż i oddzielenie samego gotowego obrazu od krosna malarskiego bez dotychczasowych
uszkodzeń płótna malarskiego. Projekt zakłada wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowego krosna polegającej na udoskonaleniu jakościowym
elementów krosna i wykorzystaniu metody i urządzenia do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza, formatki płyty
pilśniowej. Metoda gwarantuje zastąpienie dotychczasowych metod obróbki w postaci cięcia, frezowania, gięcia, rzeźbienia, tłoczenia oraz klejenia, co pozwoli w
krótkim cyklu obrobić i ukształtować trwale i dowolnie obie płaskie powierzchnie arkusza lub formatki w formę wklęsło-wypukłej płaskorzeźby. Projekt zakłada
zakup nowoczesnych maszyn i zwiększenie powierzchni magazynowej. W ramach projektu Wnioskodawca planuje zrealizować następujące zadania: 1) budowę
hali magazynowo produkcyjnej o powierzchni - ok. 600 m2, 2) zakup automatycznego dwustronnego centrum obróbczego, 3) zakup wózka widłowego, 4) zakup
prasy montażowej, 5) zakup regałów magazynowych Inwestycja zrealizowana zostanie w jednym etapie. Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia przewidziany jest na
lipiec 2017. Zakończenie w czerwcu 2018. Koszt realizacji inwestycji to 1847429,06 PLN netto. Uruchomienie nowej produkcji doprowadzi do zwiększenia
przychodów ze sprzedaży i rentowności poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu. Realizacja produktu pozwoli na rozbudowę przedsiębiorstwa,
zwiększenie poziomu innowacyjności i wydajności pracy, co zwiększy konkurencyjność firmy.

RPLU.03.07.00-06-0403/16

ZAKŁAD STOLARSKI "ART-RAM" EDWARD KUDYBA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 458 765,81

1 847 429,06

1 293 200,34

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności PPUH GREM Glonek Sp.j. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa P.P.U.H. Grem na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności
przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnych w skali kraju produktów i usług: a) sprzedaż podkonstrukcji (cały system) konsol metalowych ze stali
nierdzewnej, b) sprzedaż konsol metalowych ze stali nierdzewnej, c) montaż podkonstrukcji w systemie konsol metalowych ze stali nierdzewnej. W ramach
projektu planowane jest 1 zadanie, trwające 19 m-cy: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp.J. dzięki wprowadzeniu
innowacyjnego rozwiązania metalowej podkonstrukcji do fasad wentylowanych z wykorzystaniem innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej, a w ramach
zadania zostaną zakupione następujące środki trwałe: Maszyna do cięcia strumieniem wody Centrum obróbcze Giętarka uniwersalna do profili Urządzenie do
zwijania blach Nożyce gilotynowe Prasa krawędziowa Prasa pozioma z CNC Urządzenie wielofunkcyjne Komputer stacjonarny Wskaźniki rezultatu: Liczba
wdrożonych wyników prac B+R 1, Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 1, , Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 1, Przychody ze
sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów 1195980 zł, Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC) 2. Wskaźniki produktu:
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 820 658, 01 zł Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu
wprowadzenia produktów nowych dla firmy 1, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 1, Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1, Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji 1, Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R 1. Grupą docelową projektu są klienci wnioskodawcy w zakresie nowych produktów i usług.

RPLU.03.07.00-06-0409/16

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GREM" GLONEK SPÓŁKA
JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 364 697,83

2 735 526,68

1 914 868,67

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-31

2018-12-31

Konkursowy

08 Budownictwo

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Uruchomienie produkcji urządzeń i konstrukcji do wydobywania kruszyw z pod lustra wody, pogłębiania i odmulania
zbiorników wodnych

Projekt dotyczy uruchomienia przez Wnioskodawcę produkcji innowacyjnych urządzeń. Zadanie postawione przez Spółkę koncentrują się na: 1/ pozyskaniu
RPLU.03.07.00-06-0410/16
projektów i uruchomieniu na tej podstawie produkcji i sprzedaży serii 4 pomp zanurzalnych pogłębiarskich o wydajności od ok. 500 - 2500 m3/h pulpy wodnej
wraz dedykowanymi głowicami, tj: - do gruntów twardych, - do gruntów niezwięzłych, - typu "auger" o szerokim frezie, przystosowanej do cienkich warstw, - kombi urabiające mechaniczne i hydrauliczne ( dyszami jett), - przystawki do rozładunku barek, 2/ Zakupie parku maszynowego, 3/ Uruchomieniu produkcji i sprzedaży
komponentów z pkt.1 4/ pozyskaniu projektów i uruchomieniu produkcji i sprzedaży pogłębiarek z możliwością alternatywnego użycia podzespołów, tj: składanie
pogłębiarek lub platform do robót hydrotechnicznych. 5/ Uruchomieniu produkcji i sprzedaży komponentów z pkt.4. Te działania odzwierciedlają cele Spółki w
postaci wdrożenia do produkcji wyników prac badawczo - naukowych. W oparciu o nie oraz po wcześniejszym rozeznaniu polskiego rynku, zauważono lukę
panującą w tym segmencie. Dlatego Spółka zdecydowała o wprowadzeniu do produkcji i sprzedaży innowacyjnych na skalę krajową i międzynarodową maszyn i
urządzeń. Celem ich wprowadzenia będzie uzyskanie przez Spółkę przewagi konkurencyjnej w Polsce i na świecie, a co za tym idzie uzyskanie wymiernych korzyści
ekonomicznych uzyskanych ze sprzedaży produktów. Kumulowane w ten sposób zyski przyczynią się do dalszego rozwoju Spółki poprzez możliwość inwestowania
w dalsze, nie znane na tym etapie działania badawcze i w konsekwencji produkcyjne. Dodatkowo uruchomienie produkcji przyczyni się do zwiększenia
zatrudnienia w regionie , przysporzy oszczędności materiałowo-eksploatacyjne przez nabywców produktów Spółki. To z kolei doprowadzi do możliwości
konkurowania przez tych odbiorców nie tylko na rynku krajowym, ale również międzynarodowym. Dzięki uzyskaniu wsparcia z LAWP możliwe będzie
uruchomienie produkcji.

OLSZEWSKI MASZYNY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 328 390,00

1 893 000,00

1 325 100,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-20

2018-12-31

Konkursowy

09 Górnictwo i kopalnictwo (w
tym wydobycie surowców
energetycznych)

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa nowego zakładu z wdrożeniem innowacyjnych technologii produkcji w Łukowie.

W ramach projektu wnioskodawca zaplanował budowę nowego zakładu produkcyjnego, wraz z utwardzeniem terenu wokół zakładu jako pierwszy etap realizacji
projektu. Natomiast w ramach etapu II zostaną zakupione środki trwałe w postaci nowoczesnych maszyn produkcyjnych oraz wartości niematerialne i prawne w
postaci specjalistycznego oprogramowania do sporządzania projektów. Główną grupą docelową realizowanego projektu pozostają obecni i potencjalni klienci
wnioskodawcy. Mniejsze znaczenie wśród grupy odbiorców będą miały instytucje, które są zainteresowane osiąganiem większych przychodów z tytułu podatków.
Dla planowanej inwestycji w zakresie budowy nowego obiektu wnioskodawca uzyskał już prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. W ramach projektu
zaplanowano także zwiększenie zatrudnienia o 2 kolejne etaty. W wyniku osiągnięcia planowanego poziomu zatrudnienia zostanie zrealizowany wskaźnik
Wzrostu zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach. W wyniku realizacji projektu do oferty wnioskodawcy zostaną wprowadzone dwie nowe usługi i dwie
usługi zostaną ulepszone i umożliwią umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku krajowymi i międzynarodowym. Zawarcie umowy o dofinansowanie zapewni
realizację wskaźnika liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy. Środki finansowe na realizację projektu
będą pochodziły ze środków własnych Wnioskodawcy oraz z pożyczki udzielonej w formie aktu notarialnego przez udziałowca Spółki w wysokości 1.000.000,00
złotych (Słownie: Jeden milion złotych).

RPLU.03.07.00-06-0418/16

DAKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 059 809,64

2 711 319,58

1 735 244,51

64,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie poprawy kondycji fizycznej poprzez wdrożenie prac B + R w firmie MEBLE
R.C. BARZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi rozbudowa i przebudowa zespołu budynków usługowych na ośrodek poprawy kondycji fizycznej wraz z zakupem
wyposażenia siłowni. Cel: zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej
przedsiębiorstw z województwa lubelskiego przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in.
poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację wyników prac badawczych. Zadania : Głównym zadaniem projektu jest budowa ośrodka poprawy
fizycznej i zakup wyposażenia Wskaźniki: Wskaźniki kluczowe - wskaźniki produktu: WLWK?: Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia
produktów nowych dla firmy ( CI29)[szt.] I rozliczeniowy - 1 szt WLWK? : Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje ( CI2) [szt.] I rozliczeniowy 1 WLWK ? :
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) [szt.] I rozliczeniowy 1 WLWK? : Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji [szt.]I rozliczeniowy
1 WLWK? Liczba przedsiębiorstw wpartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R[szt.]I rozliczeniowy Wskaźniki kluczowe- wskaźniki rezultatu: WLWK?:Liczba
nowo utworzonych miejsc pracy- pozostałe formy [EPC] I informacyjny 2 WLWK? Liczba utrzymanych miejsc pracy[EPC] I informacyjny 1 WLWK? Liczba
wdrożonych wyników prac B+R [szt.] I rozliczeniowy 1 WLWK? : Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.] I rozliczeniowy 1 WLWK? : Liczba
wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] I rozliczeniowy 1 WLWL? : Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/ procesów [zł] I
rozliczeniowy 4 638 000,00zł Grupy docelowe: 1.Grupą docelową projektu będą osoby chcące poprawić swoją kondycję fizyczną Technologia Usługi będzie
polegała na połączeniu usługi poprawy fizycznej połączona diagnozą stanu kondycji fizycznej

RPLU.03.07.00-06-0419/16

MEBLE R.C.BARZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

7 011 555,43

3 345 566,82

1 739 694,13

52,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 03 Wzmacnianie konkurencyjności
głównie dla MŚP
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa FERAGO POLSKA w wyniku wdrożenia innowacyjnej usługi
polegającej na badaniu i przeprowadzaniu procesu obróbczego

Przedmiotem projektu jest stworzenie Mobilnego Centrum Pomiarowo-Obróbczego (MCPO) i w oparciu o stworzoną infrastrukturę wdrożenie na rynek innowacji
produktowej. Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R. Cele szczegółowe: stworzenie Mobilnego Centrum Pomiarowo-Obróbczego, zwiększenie
poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa, wzrost konkurencyjności firmy; Cele
uzupełniające: wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, wzrost rozpoznawalności marki, pozyskanie nowych grup odbiorców, wzrost poziomu
zatrudnienia, poprawa wyników finansowych przedsiębiorstwa. Grupami docelowymi projektu będą przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką metali (główną
grupą docelową będą przedsiębiorstwa z sektora MŚP). Wśród zadań projektowych należy wyróżnić nabycie ciągnika siodłowego z naczepą, nabycie maszyn i
narzędzi oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Założeniem projektu jest wdrożenie innowacyjnej, mobilnej usługi w zakresie badania i
wykonywania obróbki metali, cechującej się wysoką mobilnością usługi, szybkością procesu badawczego, elastycznością, bezpośrednią współpracą z odbiorcą
oraz wszechstronnością i kontrolą jakości procesu obróbczego. Wskaźniki produktu (2019-06-30): Licz. przed. otrzym. wsparcie - 1 szt. Licz. przed. otrzym. dot. - 1
szt. Licz. przed. wspar. w zakr. inwest. - 1 szt. Licz. przed. wspar. w zakresie wdrożenia wyników prac B+R - 1 szt. Licz. przed. objęt. wspar. w celu wprow. prod.
nowych dla rynku - 1 szt. Licz. przed. objęt. wspar. w celu wprow. prod. nowych dla firmy - 1 szt. Inwest. prywat. uzupeł. wspar. publ. dla przed. (dotacje) 1.513.150 zł Wskaźniki rezultatu: Wzrost zatrudnienia we wspier. przed. - 3 EPC (2020-06-30) Licz. wprow. innow. prod. - 1 szt. (2019-06-30) Licz. wprow. innow.
nietech. - 1 szt. (2019-06-30) Przychody ze sprzed. nowych lub udoskonal. prod./proc/ - 825.000,00 zł (2020-06-30) Licz. wdroż. wynik. prac B+R - 1 szt.(2019-0630)

RPLU.03.07.00-06-0422/16

FERAGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 511 650,00

2 855 000,00

1 998 500,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa poprzez innowacje

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa Wnioskodawcy z województwa lubelskiego poprzez innowacje: - realizację inwestycji
początkowej polegającej na dywersyfikacji prowadzonej działalności stomatologicznej (RIS) poprzez stworzenie bazy technologicznej - otworzenie własnego,
innowacyjnego zintegrowanego centrum stomatologicznego diagnostyczno-zabiegowego, multimedialnego, wyposażenie w innowacyjne i nowoczesne
technologicznie urządzenia, niezbędne do rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, zatrudnienie nowego personelu, dzięki czemu będzie możliwe znaczne
rozszerzenie oferty świadczonych usług i stworzenie w nowej placówce wyjątkowej kompleksowej, innowacyjnej oferty w zakresie wielu grup usług
stomatologicznych i skutecznie konkurowanie na regionalnym i krajowym rynku, a także w zakresie obsługi pacjentów zagranicznych co wprowadzi firmę na
ścieżkę dalszego, dynamicznego rozwoju.

RPLU.03.07.00-06-0424/16

INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA MAGDALENA GASEK - CELEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 447 135,75

1 397 523,60

726 712,17

52,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-02-28

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Implementacja wyników prac B+R z zakresu klastrów mikroserwerów wykorzystujących procesory ARM. Wdrożenie
wyników prac B+R z zakresu technologii ARM celem wzrostu konkurencyjności TSUNAMI Sp. z o.o."

Przedmiotem projektu jest wdrożenie prac B+R w celu wprowadzenia na rynek klastra mikroserwerów wykorzystujących procesory ARM. Do podstawowych celów
realizacji projektu należy: 1. Rozszerzenie skali działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług dla klientów krajowych i
zagranicznych; Rozszerzenie obszaru działalności przedsiębiorstwa o wysoce konkurencyjne rozwiązania oparte na technologii ARM. 2. Zwiększenie
konkurencyjności przedsiębiorstwa przez uzupełnienie grupy produktowej obsługi informatycznej przedsiębiorstw. 3. Rozwój przedsiębiorstw krajowych przez
zapewnienie usług informatycznych dotychczas niedostępnych na polskim rynku. 4. Utrzymanie i pozyskanie nowych klientów, których cele skoncentrowane są na
zoptymalizowaniu infrastruktury informatycznej. 5. Poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP poszukujących dopasowanych rozwiązań
umożliwiających optymalizacje kosztów. 6. Zwiększenie liczby prac B+R realizowanych przez krajowe przedsiębiorstwa dzięki umożliwieniu im wykorzystania
infrastruktury informatycznej dedykowanej specjalistycznym projektom informatycznym

RPLU.03.07.00-06-0425/16

TSUNAMI TECHNOLOGY SP.Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 845 123,00

1 500 100,00

1 050 070,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-01-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Swift Your Claim - Nowa technologia i podejście do procesu obsługi reklamacji dla kart płatniczych

W początkowym okresie wprowadzania systemów wydawania i akceptacji kart płatniczych do opłacania zakupów konsumenta (użytkownika karty) u detalisty
(sklep, zakład usługowy itp.), systemy kart płatniczych (np. Visa, MasterCard), w latach kiedy nie istniały jeszcze technologie internetowe, zaoferowały klientom
usługi arbitrażu i pośrednictwa reklamacji. Te usługi były oferowane w przypadkach potrzeby rozstrzygania ewentualnych reklamacji przedstawianych przez
posiadacza karty po dokonaniu transakcji. Posiadacz karty nie zwracał się do detalisty, ale bezpośrednio do wydawcy jego karty (z ang. Issuer). Wydawca karty
kontaktował się z detalistą poprzez sieć systemu płatniczego oraz poprzez agenta rozliczeniowego detalisty (z ang. acquirer). Był to system bardzo wydajny,
szczególnie dla transakcji pozakrajowych z naciskiem na podróżujących konsumentów. Obecnie, ponad 30 lat później, w epoce rozpowszechnionych terminali
POS / ATM oraz usług e-commerce, ilość reklamacji stanowi średnio ok 0.05% wszystkich transakcji i ten procent reprezentuje bardzo wysokie absolutne liczby
problemów, których rozwiązywanie jest coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. Celem platformy SYC jest wdrożenie systemu, który umożliwia bezpośredni kontakt
pomiędzy konsumentem oraz detalistą podczas pierwszych kroków przedstawiania reklamacji. Spodziewanym efektem będzie zmniejszenie ilości formalnych
reklamacji i obniżenie kosztów ich rozstrzygania, dla wszystkich stron tego procesu. Obecnie koszt zarządzania reklamacjami przekracza 20% ogólnego kosztu
procesu wydawania i akceptacji kart płatniczych. Proponowany system nie ograniczy się tylko do płatności kartowych. Wszystkie inne formy płatności
elektronicznych pomiędzy konsumentem a detalistą (np. via smartphone) będą mogły używać tego samego systemu. Jednocześnie system SYC przyczyni się do
zwiększonej ochrony zarówno konsumenta jak i detalisty, a także da okazję detaliście na utrzymanie dobrej relacji z klientem, nawet w przypadkach problemów.

RPLU.03.07.00-06-0426/16

ELIXIR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 706 000,00

2 125 000,00

1 487 500,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2019-02-28

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów i usług z zakresu konstrukcji metalowych powstałych w efekcie
przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych

Przedmiotem projektu inwestycyjnego jest wdrożenie innowacyjnej technologii z zakresu produkcji konstrukcji stalowych oraz rozpoczęcie ich produkcji w
zakładzie w Białej Podlaskiej. Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie wyników prac B+R w procesie produkcji oraz zastosowanie najnowszych zdobyczy
technologii ICT. W ramach inwestycji przewiduje się zakup: 1. Dedykowanej wypalarki plazmowej CNC - 1 szt. 2. Linii wytrawiania metali - 1 szt. 3. Kabiny
malarskiej z wyposażeniem - 1 szt. 4. Oprogramowania ICT- 1 szt. Inwestycja zostanie zlokalizowana w nowym zakładzie firmy JP CAPITAL Group, znajdującym się
w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia konkurencyjności Wnioskodawcy oraz wprowadzenia na rynek oraz do
oferty firmy i produkcji: - 3 nowych usług- o usługi wypalania wypalarką plazmową CNC, usługi wytrawiania metali, usługi malowania. - 1 udoskonalonego
produktu - przęsło ogrodzeniowe produkowane w technologii MonolithMetal. W ramach projektu wdrożone zostaną innowacje produktowe, procesowe i
nietechnologiczne. Dodatkowo nastąpi wdrożenie innowacyjnych rozwiązań proekologicznych, m.in. poprzez odzysk ciepła z procesów wypalania plazmą, które
wykorzystane zostanie do ogrzania zakładu. Efekty rzeczowe (produkty): Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 540
000,00zł, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy: 1, Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu
wprowadzenia produktów nowych dla rynku: 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1, Liczba
przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R: 1,

RPLU.03.07.00-06-0427/16

JP CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 214 000,00

1 800 000,00

1 260 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-07-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Opracowanie innowacyjnej platformy grywalizacyjnej wspierającej programy rozwojowe w organizacjach

Głównym założeniem projektu będzie opracowanie innowacyjnej platformy grywalizacyjnej wspierającej programy rozwojowe w organizacjach. Platforma będzie
miała za zadanie wzmacniać motywację uczestników do zaangażowania w projekty szkoleniowe i wcielania w życie treści poznanych w ramach projektów. Grupą
docelową projektu będą korporacje chcące zwiększać umiejętności i kompetencje swoich pracowników. W celu realizacji głównego założenia projektu zakupione
zostaną wartości niematerialne i prawne w postaci specjalistycznych modułów informatycznych oraz środki trwałe w postaci sprzętu komputerowego i
biurowego. Wskaźniki produktu: - jedno przedsiębiorstwo otrzymujące wsparcie/dotacje, - jedno przedsiębiorstwo wsparte w zakresie inwestycji, - wysokość
inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie: 797 700,00 PLN, - jedno przedsiębiorstwo wsparte w celu wprowadzenia produktów nowych zarówno dla firmy
jak i rynku, Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: - wzrost zatrudnienia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy o 2 pełne etaty - jedna wprowadzona innowacja
produktowa - jedna wprowadzona innowacja nietechnologiczna - przychody ze sprzedaży nowego produktu: 400 tyś zł

RPLU.03.07.00-06-0431/16

GAMEHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 270 570,00

2 659 000,00

1 861 300,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-02

2018-10-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie konkurencyjności firmy Web Horeca przez stworzenie innowacyjnego narzędzia do obsługi hoteli i
gastronomii.

Projekt dotyczy wdrożenia innowacji produktowej poprzez zakup innowacyjnego, zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania w czasie rzeczywistym
hotelami oraz gastronomią. Zasadniczym celem jest wdrożenie innowacji produktowej, stworzenie nowych miejsc pracy, podniesienie poziomu konkurencyjności
firmy oraz wejście na nowe rynki zbytu. W projekcie przewidywane jest stworzenie nowego, innowacyjnego produktu przy wykorzystaniu technologii dotychczas
nie stosowanej na świecie w tego typu rozwiązaniach. Głównymi odbiorcami będą karczmy, zajazdy, małe oraz duże obiekty hotelarskie, pensjonaty, kwatery
prywatne oraz restauracje. Nowym produktem będzie stworzony na zamówienie system, który będzie obsługiwać w formie e-usługi hotele i lokale gastronomiczne
oraz wspomagać zarządzanie nimi on-line. W szczególności planuje się wdrożenie zintegrowanego zarządzania budynkiem w czasie rzeczywistym przy pomocy
zautomatyzowanego systemu inteligentnego budynku. Produkt zostanie wprowadzony na rynek Polski, a następnie w wyniku stworzenia wersji anglojęzycznej na
rynek krajów anglojęzycznych - głównie brytyjski i USA. Wnioskodawca dokona inwestycji w środki trwałe w postaci serwera i stacji roboczych w celu
zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej do utrzymania systemów chmurze obliczeniowej oraz wyposażenia nowych miejsc pracy. W projekcie
przewidywana jest współpraca z jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk.

RPLU.03.07.00-06-0432/16

WEB HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 506 828,40

2 851 080,00

1 995 756,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-03

2018-07-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą do pomiaru szybów górniczych

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w niniejszym projekcie. Przeprowadzenie wdrożenia wyników prac B+R pozwoli na zbudowanie w pełni
funkcjonalnego systemu do pomiaru szybów górniczych z użyciem Mobilnej Platformy Górniczej (MPG). Celem Firmy jest tworzenie produktów na bazie
zaawansowanych technologii skanowania laserowego, systemów pomiarowo-informatycznych i robotycznych oraz wykorzystanie dotychczasowych i przyszłych
badań wraz ze zdobytą podczas licznych projektów wiedzą. Firma posiada komórkę badawczo-rozwojową poszerzającą profil i możliwości firmy. Realizuje
również projekty badawczo-rozwojowe, które determinują rozwój technologiczny Firmy. Prowadzi ścisłą współpracę z jednostkami badawczymi takimi jak
Politechnika Warszawska, Instytut Maszyn Matematycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Stworzona platforma
będzie zdolna wykonywać precyzyjne pomiary geodezyjne szybu w trakcie ruchu klatki szybowej w czasie jednej zmiany. Cechą charakterystyczną tego systemu
będzie opracowanie danych w formie gotowej do wykorzystania przez odpowiednie służby zakładu górniczego. Zaletą takiego systemu pomiarowego, jest
uzyskanie milionów punktów pozyskanych ze skanera laserowego pracującego w trybie profilowym. Poziom wynalazczości i innowacyjności MPG prezentuje
załączony Raport o Stanie Techniki Urzędu Patentowego RP, który potwierdza iż opracowana technologia jest na najwyższym światowym poziomie. W Raporcie
Mobilna Platforma Górnicza otrzymała pięć ocen "A" potwierdzających wynalazczość w stosunku do istniejących, podobnych rozwiązań na świecie. W wyniku
realizacji projektu oferta wnioskodawcy będzie bezkonkurencyjna na świecie z uwagi na parametry (dokładność pomiaru, czas wykonania pomiaru, czas obróbki
danych). Wnioskodawca planuje oferować swój produkt na rynkach polskim i zagranicznych. Z przedstawicielami firm kanadyjskiej i chińskiej wnioskodawca
jest w trakcie konkretnych rozmów biznesowych.

RPLU.03.07.00-06-0434/16

SKALA 3D ARTUR ADAMEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 253 513,75

1 832 125,00

1 282 487,50

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-10-31

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie na rynek innowacji procesowej o zasięgu międzynarodowym szansą na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa

Realizacja projektu będzie polegała na zakupie maszyn, narzędzi i oprogramowania tworzących innowacyjny w skali międzynarodowej ciąg technologiczny do
RPLU.03.07.00-06-0436/16
produkcji form do produkcji elementów maszyn i narzędzi specjalistycznych. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2017 do 30.12.2017 r. Efektem
realizacji projektu będzie wdrożenie 1 innowacji procesowej o zasięgu międzynarodowymi. Dzięki połączeniu tych elementów konkurencyjność przedsiębiorstwa
Wnioskodawcy wzrośnie na tyle, że możliwe będzie oferowanie poszerzonej oferty usług na rynkach zagranicznych. Wnioskodawca obecnie dąży do automatyzacji
i maksymalnej powtarzalności produkcji. Dzięki realizacji projektu wzrośnie też zatrudnienie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy oraz jego przychody, w
szczególności ze sprzedaży nowych kompleksowych usług - od konsultacji projektu do wytworzenia produktu. Wnioskodawca zamierza na rynek krajowy i co
najmniej jeden rynek zagraniczny wprowadzić produkty (usługi) polegające na wytwarzaniu dowolnych form do produkcji elementów maszyn i urządzeń z tworzyw
sztucznych i metali.

ANDRZEJ CHARYTANOWICZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 308 188,48

1 676 576,00

1 173 603,20

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2019-02-14

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prac B+R dotyczących stosowania inżynierii odwrotnej w konserwacji zabytków

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie do praktyki ulepszonych metod do produkcji galanterii budowlanej związanej
z obiektami zabytkowymi dzięki zastosowaniu technologii i procesów związanych z inżynierią odwrotną i zastosowaniem prętów kompozytowych. Planowane jest
wprowadzenie innowacyjnej metody odnowy zabytków oraz ich rekonstrukcji, polegającą na skanowaniu 3D istniejących elementów architektonicznych i ich
odtwarzanie z postaci cyfrowej przy pomocy obrabiarek lub druku 3D. Materiałem do produkcji odtwarzanych elementów będą beton, gips oraz inne materiały
mineralne zbrojone prętami kompozytowymi, dzięki którym możliwe jest elastyczne kształtowanie zbrojenia oraz dużo mniejsza waga zbrojenia w porównaniu z
tradycyjnym stalowym. Projekt obejmuje jedno zadanie - Zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków transportu, m. in.:
oprogramowanie do obróbki skanów 3D oraz CAD, obrabiarka CNC, urządzenia do produkcji prętów kompozytowych, kabina do utwardzania siatek oraz
kształtowych wzmocnień kompozytowych, spawarka, piec do wypalania ceramiki, skaner 3D, aparat fotograficzny, robocza stacja graficzna, przenośna stacja
robocza, serwer danych, drukarka 3D, instalacja powietrza użytkowego, automatyczne mieszadło do betonu z dozownikiem składników, buława wibrująca do
betonu, zestaw do monitoringu produkcji, mieszarki, stoły wibracyjne, urządzenia warsztatowe, łyżka hydrauliczna, zestaw narzędzi warsztatowych, znakowarka
przemysłowa bezdotykowa, myjka ciśnieniowa, ładowarka kołowa, wózki widłowe. Projekt zakłada między innymi wprowadzenie innowacji produktowej i
procesowej, utworzenie czterech nowych miejsc pracy, wdrożenie prac B+R. Oferta Wnioskodawcy skierowana jest do przede wszystkim firm, instytucji
działających na rynku rekonstrukcji zabytków, dodatkowo do rynku architektonicznego i budowlanego.

RPLU.03.07.00-06-0437/16

PRĘTY KOMPOZYTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 508 585,00

2 004 500,00

1 403 150,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

08 Budownictwo

062 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 03 Wzmacnianie konkurencyjności
głównie dla MŚP
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Dywersyfikacja działalności usługowej prowadząca do wzrostu konkurencyjności spółki Nu Delta Sp. z o.o. poprzez
wdrożenie innowacyjnego systemu obiegu dokumentów opartego na wynikach prac B+R"

Nu Delta Sp. z o.o. jest podmiotem działającym w sektorze IT (o wysokim poziomie intensywności B+R). W wyniku realizacji projektu do oferty zostanie wdrożony
innowacyjny systemu obiegu dokumentów, stanowiący usługę, która usprawni i zautomatyzuje proces przyjmowania, rozpoznawania, przetwarzania oraz
archiwizowania dokumentów papierowych i elektronicznych. Rozwiązanie, kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorstw należących do sektora MŚP i
wyróżnia się spośród istniejących już na rynku rozwiązań wprowadzeniem szeregu istotnych rozwiązań o charakterze innowacyjnym, których zakres został
przedstawiony w załączonej opinii o innowacyjności. Realizacja projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności i innowacyjności Nu Delta Sp. z o.o. zarówno w
wymiarze rynku krajowego, jak również stanowić będzie źródło budowy potencjału przedsiębiorstwa w zakresie sprzedaży eksportowej. Efektem realizacji
projektu będzie wdrożenie innowacyjności na poziomie procesowym, produktowym i nietechnologicznym. W wyniku realizacji projektu zaspokojone zostaną
zidentyfikowane potrzeby zdefiniowanej grup odbiorców, a także potrzeby przedsiębiorstwa samego Wnioskodawcy. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu
przewiduje realizację w okresie 15 m-cy zadania polegającego na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania
specjalistycznego i licencji. W wyniku realizacji projektu zostaną utworzone 3 nowe miejsca pracy. Projekt przewiduje wykorzystanie zakupionych wcześniej prac
B+R oraz współpracę z jednostką naukową na etapie wdrożenia. Miejsce realizacji projektu: Lublin, ul. Frezerów 3.

RPLU.03.07.00-06-0451/16

NU DELTA SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 146 852,00

900 400,00

630 280,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-20

2019-02-28

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjność Firmy Igoria Trade S.A. na rynku międzynarodowym poprzez wprowadzenie innowacyjnych i
unikatowych usług płatniczych dla klientów biznesowych i indywidualnych.

Projekt obejmuje wdrożenie innowacyjnej platformy IgoriaCard przeznaczonej do obsługi transakcji przy użyciu wielowalutowych kart płatniczych z rozbudowaną RPLU.03.07.00-06-0452/16
funkcją Automatycznego Sytemu Przewalutowań (ASP), Systemu Wielowalutowych Kart Kredytowych (SWKK), System Delegacji (SD), kanał integracji B2B oraz
innych komponentów systemu. Wnioskodawca jest pionierem w dziedzinie usług finansowych. Funkcjonalności, które będzie posiadała platforma będąca
przedmiotem niniejszego projektu, nie są w chwili obecnej dostępne. IgoriaCard wprowadzi na rynek unikalne rozwiązanie integrujące rachunki wielowalutowe z
pojedynczym instrumentem płatniczym w postaci plastikowej lub wirtualnej karty płatniczej. IgoriaCard pozwoli na integrację systemów autoryzacji i obsługi
transakcji kartowych z systemami informatycznymi partnera B2B i rozliczania wszelkiego rodzaju płatności firmowych realizowanych za pomocą kart
wielowalutowych. IgoriaCard ułatwi rozliczanie transakcji w różnych walutach, a dedykowany system wymiany walut pozwoli na automatyczne przewalutowania
środków po preferencyjnych kursach dla klientów. W ramach realizacji Projektu zostaną wdrożone rozwiązania będące wynikiem prac B+R prowadzonych przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie. Grupą docelową powstałych w wyniku projektu usług będą głównie klienci biznesowi oraz indywidualni: osoby podróżujące,
dzieci i młodzież, które będą mogły otrzymywać kieszonkowe ulokowane na karcie wielowalutowej, studenci, etc. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia
konkurencyjności przedsiębiorstwa i wzmocni jego pozycję na rynku międzynarodowym. Wpłynie to także na zmniejszenie bezrobocia w województwie lubelskim.
Planuje się zatrudnienie dwóch wykwalifikowanych pracowników. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte wszystkie zadeklarowane wskaźniki.

IGORIA TRADE S.A.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 865 469,50

2 865 469,50

1 999 811,03

69,79 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-03-16

2019-04-01

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Inteligentny hotel w Poniatowej - innowacyjne przedsięwzięcie stanowiące o konkurencyjności Przedsiębiorstwa Hotel
"SŁOWIK" Restauracja Waldemar Słowik

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Hotel Słowik Restauracja Waldemar Słowik poprzez wdrożenie zleconych prac B+R
oraz uruchomienie znacząco ulepszonych usług. Grupę docelową stanowią wszyscy klienci korzystający z usług hotelowych, zarówno klienci indywidualni jak i
biznesowi, podmioty prywatne. Niniejsza inwestycja składać się będzie z 4 głównych etapów poprzedzających etap rozpoczęcia świadczenia udoskonalonych
usług hotelowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w Hotelu Słowik. Do tych etapów należy zaliczyć: (1) Zakup nowych środków
trwałych, takich jak: tablety, wyposażenie do tabletów, telewizory, urządzeń do klimatyzacji i monitoringu, agregat (01.07.2017 - 31.12.2017). (2) Zakup wartości
niematerialnych i prawnych, a dokładniej zakup licencji na system wspierania usług hotelowych oraz systemu zarządzania hotelem z interfejsem (01.07.2017 31.12.2017). (3) W momencie osiągnięcia zgodności nowej usługi z przyjętymi rezultatami wyrażonymi wskaźnikami celów dla inwestycji, zostanie
przeprowadzony audyt potwierdzający wdrożenie wyników prac B+R (4) Po otrzymaniu pozytywnej opinii nastąpi etap świadczenia udoskonalonych usług
hotelowych od stycznia 2018r. W wyniku realizacji projektu wdrożony zostanie inteligentny system do zarządzania hotelem. wprowadzający ideę self-service,
stanowiący kanał komunikacyjny pomiędzy gościem hotelowym a ofertą hotelu i otoczenia, ułatwiający i przyspieszający komunikację obsługi hotelowej z gośćmi.
Główne wskaźniki dotyczące projektu to: 1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt 2) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 2
3) Liczba wprowadzonych innowacji produktowych - 1 szt 5) Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych - 1 szt. 6) Liczba wdrożonych wyników prac
B+R - 1 szt. 7) Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów - 1 134 687,50 zł

RPLU.03.07.00-06-0453/16

HOTEL "SŁOWIK" RESTAURACJA WALDEMAR SŁOWIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

1 033 200,00

720 000,00

504 000,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-01-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Innowacyjny system samodzielnego przeprowadzania procesu windykacji e-Recovery

Głównym założeniem projektu będzie stworzenie innowacyjnego systemu e-Recovery. System e-Recovery będzie rozwiązaniem pozwalającym na samodzielne
przeprowadzenie procesu windykacji bez potrzeby posiadania odpowiedniej wiedzy prawnej i znajomości procedur windykacyjnych. System składał się będzie z
następujących modułów: 1. Moduł scenariuszy przebiegu windykacji 2. Moduł generowania, drukowania i wysyłania dokumentów windykacyjnych 3. Moduł
importu danych o dłuznikach 4. Moduł połączenia z EPU 5. Moduł powiadomień 6. Moduł kalkulatora odsetek 7. Moduł giełda wierzytelności 8. Moduł
raportowania i statystyk Okres realizacji projektu: 01.07.2017 - 30.06.2018 Firma E-recovery działa od sierpnia 2016 roku i została powołana, aby wprowadzić
na rynek usługę pozwalającą na samodzielne przeprowadzenie procesu windykacji. Założeniem firmy jest stworzenie takiego systemu windykacji on-line, który
umożliwi jego użytkownikom odzyskać należność od dłużnika wykorzystując stworzone do tego narzędzia. Spółka istnieje od 24.08.2016 nikogo nie zatrudnia, jest
kompletnie świeża. Wskaźnikami produktu będą m.in.: - wysokość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie: 98,772.00 zł, - jedno przedsiębiorstwo
wsparte w celu wprowadzenia produktów nowych zarówno dla firmy jak Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: - wzrost zatrudnienia przedsiębiorstwa
Wnioskodawcy o 4 pełne etaty - jedna wprowadzona innowacja produktowa - przychody ze sprzedaży nowego produktu

RPLU.03.07.00-06-0454/16

E-RECOVERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

386 761,20

314 440,00

220 108,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2018-07-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji worków foliowych o właściwościach antyseptycznych

Projekt polega na praktycznym wdrożeniu wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii produkcji worków foliowych o właściwościach
antyseptycznych. Celem przedsięwzięcia jest trwała poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa LEDA Sp. z o.o. na krajowym i zagranicznym rynku opakowań z
tworzyw sztucznych poprzez wdrożenie innowacji technologicznych w obszarze wytłaczania cienkich folii z tworzyw sztucznych z dodatkiem nanosrebra i tlenku
cynku oraz jej cięcia i zgrzewania do postaci worków. Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacji procesowej nie znanej do tej pory na świecie oraz
zupełnie nowego produktu o nieznanym dotychczas składzie, objętych ochroną patentową. Zakres rzeczowy projektu obejmuje nakłady inwestycyjne związane z
zakupem następujących nowych środków trwałych: 1. Bobiniarka. 2. Zgrzewarka. Projekt pozwoli znacząco poszerzyć ofertę produktową i technologiczną
przedsiębiorstwa, co zostanie osiągnięte drogą praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji antyseptycznych worków na bazie
cienkich folii z tworzyw sztucznych. Realizacja projektu przyczyni się do zatrudnienia 4 osób oraz znacznego rozwinięcia eksportu.

RPLU.03.07.00-06-0456/16

LEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

3 567 000,00

2 900 000,00

1 999 840,00

68,96 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-03

2019-03-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności spółki Ekolokator dzięki wprowadzeniu na rynek usługi elektronicznej kojarzenia stron
transakcji sprzedaży lokalnych, ekologicznych produktów spożywczych

Głównym celem projektu jest wprowadzenie na rynek 1 usługi elektronicznej kojarzenia stron transakcji sprzedaży lokalnych, ekologicznych produktów
RPLU.03.07.00-06-0460/16
spożywczych. Celami szczegółowymi projektu będzie wejście z produktem na rynek Polski oraz 1 rynek zagraniczny oraz zwiększenie zatrudnienia o 2 nowe
stanowiska pracy w przedsiębiorstwie w rezultacie realizacji projektu. Usługa elektroniczna będzie świadczona za pośrednictwem systemu informatycznego,
składającego się z aplikacji webowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android. Grupami docelowymi usługi będą: Producenci żywności - za pomocą usługi elektronicznej otrzymają możliwość prowadzenia sprzedaży detalicznej do klienta grupowego, osiągając przy tym
znacznie wyższe dochody niż w przypadku sprzedaży produktów do hurtowni lub skupów. Ponadto, usługa elektroniczna dostarczy m.in. narzędzi do prowadzenia
działań marketingowych przez Internet oraz do zaawansowanych analiz wspierających proces zarządzania produkcją. - Klienci producentów żywności funkcjonalności dla tej grupy będą dostępne za pośrednictwem aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnych. Z ich pomocą otrzymają możliwość łatwego
wyszukiwania i zamawiania produktów spożywczych, m.in. za pośrednictwem grup zakupowych oraz zleceń cyklicznych. Odbiorcami pośrednimi oferty będą: chłodnie żywności, które będą otrzymywać elektroniczne zlecenia od producentów na przechowywania żywności, - wyspecjalizowane punkty sprzedaży, które będą
oferować możliwość odbioru produktów w punkcie w zamian za opłaty. Głównymi zadaniem zrealizowany w ramach projektu będzie zakup systemu
informatycznego wraz z prawami autorskimi, który będzie służył do świadczenia usługi elektronicznej oraz zakup baz danych od dostawców, które zostaną
zaimplementowane w usłudze. Pełny opis techniczno-ekonomiczny produktu zawarto w załączniku Analiza popytu i konkurencyjności. Wskaźniki opisano w tabeli
C3 i C5 wniosku.

EKOLOKATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

2 190 199,50

1 775 150,00

1 242 605,00

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-01

2019-09-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności firmy Fincom poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu płatności webowych

I. Cel główny Projektu: podniesienie konkurencyjności Fincom Sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacyjnej e-usługi na bazie
zakupionych wyników prac B+R. II. Zadania w ramach Projektu: 1) zakup 7 WNiP III. Wskaźniki produktu: 1) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne w wys. 332 352,45 pln, 2) 1 firma wprowadzająca produkty nowe dla firmy (1 produkt), 3) 1 firma wprowadzająca produkty nowy dla rynku (1 produkt),
4) 1 firma otrzymująca dotację, 5) 1 firma otrzymująca wsparcie, 5) 1 firma wsparta w zakresie inwestycji, 6) 1 firma wsparta w zakresie wdrożenia wyników B+R,
IV. Wskaźniki rezultatu: 1) Wdrożenie wyników prac B+R (1 szt.), 2) Wprowadzenie 1 innowacji nietechnologicznej, 3) Wprowadzenie 1 innowacji produktowej, 4)
Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wys. 108000,00 pln 12 m-cy po zakończeniu realizacji Projektu 5) Wzrost zatrudnienia o 2 osoby IV. Grupa docelowa:
małe i średnie firmy działające w branży e-commerce, zwłaszcza na rynku niemieckim V. Opis wdrażanej e-usługi: Usługa pozwalająca na wykorzystanie kamery
internetowej w charakterze urządzenia zbliżeniowego - weryfikującego dane karty kredytowej. System pozwala na zbliżenie karty kredytowej do kamerki
internetowej lub kamery urządzenia mobilnego celem odczytania istotnych informacji z wykorzystaniem technologii OCR, a następnie dokonanie zakupu.
Dodatkowo usługa wyposażona zostanie w moduły antydefraudacyjne, zwiększające bezpieczeństwo transakcji w sieci.

RPLU.03.07.00-06-0465/16

FINCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

527 055,00

374 500,00

194 702,55

51,99 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-09-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

082 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 03 Wzmacnianie konkurencyjności
biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw małych i średnich przedsiębiorstw
TIK
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego

Celem projektu jest utworzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Funduszu Funduszy w celu wdrażania instrumentów finansowych w Działaniu 3.7. RPO WL.
Instytucja Zarządzająca/ Instytucja Pośrednicząca wniesie do Funduszu Funduszy wkład finansowy z programu i tym samym udzieli dofinansowania na realizację
projektu w celu zapewnienia wsparcia w ramach instrumentów finansowych utworzonych przez pośredników finansowych, z których następnie udzielane będzie
wsparcie ostatecznym odbiorcom. Projekt będzie miał zasięg oddziaływania obejmujący teren całego województwa lubelskiego. Utworzona sieć dystrybucji,
bazująca na współpracy z pośrednikami finansowymi i z uwzględnieniem specyfiki działania umożliwi dotarcie do wszystkich istotnych dla projektu obszarów
województwa lubelskiego.

RPLU.03.07.00-06-0481/16

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

3. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP

Brak poddziałania

346 081 521,82

346 081 521,82

294 169 293,55

85,00 04 Wsparcie za pośrednictwem
Miejsca realizacji do
instrumentów finansowych: pożyczki lub uzupełnienia ręcznego
środki równoważne
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-30

2023-12-31

Pozakonkursowy

16 Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

03 Wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP)

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Eko-logiczne podgrzewanie wody użytkowej

Projekt obejmuje budowę instalacji do produkcji energii cieplnej ze słońca do podgrzewania wody w 87 budynkach mieszkalnych. Grupą docelową są rodziny
zamieszkujące we własnych domach. Zaprojektowano instalacje 2,3 i 4 panelowe w zależności od liczby osób w rodzinie.Wszystkie instalacje wyposażone będą w
licznik ciepła produkowanego przez kolektory, wbudowany w sterownik solarny. Celem głównym podjętego działania z poziomu Miasta jest ograniczanie emisji
CO2 do czego zobowiązał się Samorząd w PGN. Kluczowe rezultaty projektu to dodatkowa zdolność korzystania z czystej energii słońca o mocy 0,34MW,
zmniejszenie o 88,5Mg emisji CO2 w mieście, zmniejszenie zużycia paliw kopalnych o 47,84 Mg rocznie. Dla grupy docelowej rezultaty projektu przełożą się na
zmniejszenie wydatków na zakup paliw konwencjonalnych, zwiększenie rozporządzalnych zasobów finansowych i organizacyjnych beneficjentów końcowych. Na
etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie opracowano dokumentację budowlano wykonawczą uwzględniającą zapotrzebowanie budynków na c.w.u. W
dokumentacji przewidziano zastosowanie rurowych kolektorów próżniowych z zasobnikami c.w.u o pojemności 250l, 300l i 400l. adekwatnej do liczby osób w
gospodarstwie. Każda instalacja dostosowana będzie do współpracy z istniejącymi instalacjami ciepłej i zimnej wody. W ramach projektu będą instalowane, w
ramach kosztów niekwalifikowanych , w zasobniku solarnym górne wężownice uzupełniające nagrzewanie wody do zadanej temperatury w sytuacji
niekorzystnych warunków słonecznych. Rozwiązanie to poprawia komfort użytkowania instalacji a wykonane w jednym procesie inwestycyjnym przez wykonawcę
nie naraża beneficjenta na utratę warunków 10-letniej gwarancji na zasobnik c.w.u, Koszty zakupu i montażu tych elementów zostały zaliczone do kosztów
niekwalifikowanych które sfinansuje beneficjent. Zgodnie z POP dla SL w mieście nie stwierdza się przekroczeń jakości powietrza. Projekt realizuje cel POP dla SL
ograniczania emisji CO2 i pyłu PM10.

RPLU.04.01.00-06-0001/16

MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 265 577,02

1 094 980,58

897 884,08

82,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-24

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Aleksandrów

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Aleksandrów związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Cel ten
RPLU.04.01.00-06-0003/16
zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w prywatnych nieruchomościach na terenie gminy oraz w budynkach użyteczności
publicznej. Cel główny zostanie osiągnięty przez następujące cele szczegółowe: podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie
Aleksandrów, redukcja wydzielanych do atmosfery gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych: (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2),
tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2), podniesienie potencjału gminy w zakresie turystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości związane z poprawą jakości
środowiska naturalnego. Kluczowym rezultatem projektu będzie poprawiona jakość środowiska naturalnego w Gminie Aleksandrów. Rezultat ten zostanie
osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu, związane z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, zarówno w budynkach
prywatnych jak i użyteczności publicznej. W jego ramach zamontowane zostaną kolektory słoneczne w 522 gospodarstwach domowych i 3 budynkach
użyteczności publicznej (łącznie 529 instalacji solarnych o sumarycznej mocy 1798,60 kW) oraz kotły na biomasę w 93 nieruchomościach (o sumarycznej mocy
2200 kW) - łącznie 622 instalacje. W ramach projektu przewiduje się montaż instalacji solarnych 2 kolektorowych o mocy jednostkowej 3,40 kW posadowionych
na dachu lub ścianie budynku oraz kotłów na biomasę o mocy jednostkowej 20 kW, 25 kW i 40 kW. Projekt przewiduje także wykorzystanie nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są mieszkańcy Gminy Aleksandrów bezpośrednio uczestniczący
w projekcie. Są to bezpośredni użytkownicy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.

GMINA ALEKSANDRÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

7 013 146,67

6 342 704,24

5 391 298,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-05

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w Gminie Markuszów - kolektory słoneczne

Przedmiot: zakup i montaż instalacji solarnych(315 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej
w gospod. dom. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do
której należy Markuszów) nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia
poziomów subst. podlegających ocenie jakości powietrza. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w bud. mieszkalnych (kolektory, zestaw montażowy i
przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis do transakcji
on-line zapewniający kontakty z użytkownikami); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej, promocji OZE). Łączna moc
instalacji- 1,43 MW. Zastosowano instalacje z kolektorami płaskimi, cieczowymi. Doboru dokonano na podst. ilości osób w domu oraz zakładanego zużycia c.w.u
(liczba kolektorów w zestawie 2-5 szt.). Instalacje zlokalizowane na budynku (dach lub ściana) lub na gruncie. Typy instalacji i ich moce: TYP I- 2 szt. kolektorów
na obiekcie- 56 szt. instalacji, moc zainstalowana kolektorów- 3,1 kW (łączna moc dla typu- 0,17 MW); TYP II- 2 szt. kolektorów na gruncie- 37 szt., moc
kolektorów 3,1 kW (łączna moc- 0,11 MW); TYP III- 3 szt. kolektorów na obiekcie-128 szt., moc kolektorów 4,67 kW(łączna moc- 0,6 MW); TYP IV- 3 szt. kolektorów
na gruncie- 34 szt., moc kolektorów 4,67 kW(łączna moc- 0,16 MW); TYP V- 4 szt. kolektorów na obiekcie-26 szt., moc kolektorów 6,23 kW(łączna moc- 0,16 MW);
TYP VI-4 szt. kolektorów na gruncie- 23 szt., moc kolektorów 6,23 kW(łączna moc- 0,14 MW); TYP VII- 5 szt. kolektorów na obiekcie- 6 szt.; moc kolektorów 7,79
kW(łączna moc- 0,05 MW); TYP VIII-5 szt. kolektorów na gruncie- 5 szt., moc kolektorów 7,79 kW(łączna moc- 0,04 MW)

RPLU.04.01.00-06-0005/16

GMINA MARKUSZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 489 357,11

3 035 330,42

2 580 030,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-12-30

2019-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w Gminie Skierbieszów

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (356 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej
wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy gminy Skierbieszów nie korzystają z OZE. Jedynie w kilku budynkach zainstalowane są kolektory
słoneczne. Potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym na terenie gminy. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma
obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Skierbieszów) nie wskazano działań naprawczych ani
krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.
Problemem jest niska świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE, w tym energii
słonecznej. Niedobór technologii pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą
dotychczasowych sposobów zabezpieczenia dostaw energii. Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem, koksem i drewnem, notuje się
przypadki spalania odpadów plastikowych. Przekłada się to na rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do
powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji
solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa
pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami
instalacji); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz promocji OZE).

RPLU.04.01.00-06-0006/16

GMINA SKIERBIESZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 879 201,44

3 402 494,51

2 892 120,33

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-29

2019-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w Gminie Łopiennik Górny

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (325 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej
wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy gminy Łopiennik Górny nie korzystają z OZE. Jedynie w kilku budynkach zainstalowane są kolektory
słoneczne. Potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym na terenie gminy. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma
obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Łopiennik Górny) nie wskazano działań naprawczych
ani krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.
Problemem jest niska świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu odnawialnych źródeł
energii, w tym energii słonecznej. Niedobór technologii pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem
OZE i zmianą dotychczasowych sposobów zabezpieczenia dostaw energii. Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem i drewnem, notuje
się przypadki spalania odpadów plastikowych. Przekłada się to na rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do
powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji
solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa
pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami
instalacji); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz promocji OZE).

RPLU.04.01.00-06-0008/16

GMINA ŁOPIENNIK GÓRNY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 590 141,42

3 088 292,69

2 625 048,78

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-12-07

2019-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Kolektory słoneczne - czyste środowisko w gminie Wierzbica.

Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz
zwiększenie atrakcyjności gminy Wierzbica, poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej OZE. Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne
podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Gminy wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na
podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój obszaru Gminy. Realizacja projektu umożliwi również obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców
Gminy na zapewnienie ciepła użytkowego. Zidentyfikowane cele stanowią łącznie logiczną całość, która umożliwi spełnienie wszystkich zaobserwowanych potrzeb
interesariuszy oraz rozwiązanie opisanych we wcześniejszych rozdziałach problemów. Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki
rezultatu:1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30) 1,73 MW, 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 178,82 tony
ekwiwalentu CO2/rok, 3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 1204,57 MWh/rok. Z
efektów realizacji projektu będą korzystać różnorodne grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy. W ramach projektu zaplanowano
instalację 328 szt. zestawów w tym: 56 szt. o mocy 3,736kW (10 gruncie, 35 na dachu, 11 na elewacji), 272 szt. o mocy 5,607kW (19 na gruncie, 172 na dachu, 81
na elewacji). Realizacja wszystkich zadań pozwoli na realizację zaplanowanego celu.W gminie nie występują przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub
docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza, ze względu na nieprzekraczalnie dopuszczalnych norm gmina nie posiada
programu ochrony powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0010/16

GMINA WIERZBICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 501 456,85

3 325 675,00

2 826 823,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-28

2018-10-01

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica

Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego,poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz RPLU.04.01.00-06-0011/16
zwiększenie atrakcyjności gminy Wierzbica,poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.Realizacja założonego celu pozwoli
na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Gminy wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody,co bezpośrednio wpłynie na
podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój obszaru Gminy.Realizacja projektu umożliwi również obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców
Gminy na zapewnienie ciepła użytkowego i energii elektrycznej.Zidentyfikowane cele stanowią łącznie logiczną całość,która umożliwi spełnienie wszystkich
zaobserwowanych potrzeb interesariuszy oraz rozwiązanie opisanych we wcześniejszych rozdziałach problemów.Wskaźniki rezultatu:1.Szac. roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych(CI34)106,01 ton ekw.CO2/rok,2.Prod. energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzyst. OZE
226,1MWh/rok.3.Prod. energii elektr. z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instal. wykorzyst. OZE 70MWh/rok,4.Prod. energii cieplnej z nowo
wybudowanych instal. wykorzyst. OZE 70MWht/rok,5.Prod. energii elektr. z nowo wybudowanych instal. wykorzyst. OZE 226,1MWhe/rok.W ramach inwestycji
zaplanowano instalację 65 instalacji PV w tym 47 szt.(14 na gruncie o mocy 3 kW,33 na dachu o mocy 3kW)-budynki prywatne,18 instalacji PV na budynkach
użyteczności publicznej(na gruncie:1szt.-3kW,6szt.-6kW,1szt.-10kW; na dachu 4 szt.-3kW,6szt.-6kW) oraz 3szt. kotłów na biomasę.Z efektów realizacji projektu
będą korzystać różnorodne grupy docelowe,ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy Wierzbica.W gminie nie występują przekroczenia poziomu
dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza,ze względu na nieprzekraczanie dopuszczalnych norm
gmina nie posiada programu ochrony powietrza.

GMINA WIERZBICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 308 960,00

1 094 500,00

930 325,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-25

2020-10-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj

Głównym celem projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Goraj. Beneficjentem projektu jest Gmina Goraj, natomiast jego
grupę docelową stanowią mieszkańcy gminy, którzy biorą udział w przedsięwzięciu. W ramach projektu zainstalowanych zostanie 117 szt. instalacji ogniw
fotowoltaicznych pracujących w systemie otwartym. Projekt przyczyni się do zastępowania istniejącej energii z surowców kopalnych produkcją ze źródeł
odnawialnych, a zastosowane w jego ramach rozwiązania zgodnie z przeprowadzonym bilansem mają na celu wyrównanie kosztu kWh wyprodukowanego z
alternatywnych źródeł i kosztu kWh wyprodukowanego z tradycyjnych źródeł surowców kopalnych. Montowane w ramach projektu instalacje zostaną
wyposażone w rejestratory danych, które w oparciu o technologie TIK umożliwiające pomiar, obsługę monitoring wykorzystywania energii. Każdy z systemów
monitoringu- zbiera niezbędne dane z instalacji, pozwalając śledzić parametry pracy instalacji i ilość wyprodukowanej energii. Utworzona zostanie platforma
internetowa zawierająca informacje nt. projektu oraz umożliwiająca jego uczestnikom dokonywanie transakcji on-line (skargi i wnioski, zgłaszanie usterek). Jej
integralną częścią będą moduły e-learningowe (mające na celu wdrażanie i promocję rozwiązań czystej energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej
energii na obszarach peryferyjnych). Celem platformy będzie również stworzenie sytemu zarządzania i monitorowania danych dotyczących energii
wyprodukowanej przez inst. OZE.

GMINA GORAJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 885 526,68

1 489 637,84

1 042 746,49

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-15

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW C.O. OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY DZWOLA

Teren P. obejmuje 17 miejsc. w GDz. Zakres P. zakłada instalację 429 szt. zestaw. kol. słon.(258 szt. 2-panelowych i 171 3-panelowych) posadowionych wyłącznie
RPLU.04.01.00-06-0013/16
na dachach lub elewacjach i 81 kotłów na bioma (10szt.-15 kW, 24szt.-20kW, 32szt.-25 kW 9szt.-30kW i 6szt.-35 kW) w obiekt. prywat. do podgrz. CWU o sum.
mocy 3,22712MW (1,32MW kolektory i 1,91 MW piece). P. przewid. również zaprojekt. i wykon. portalu internet., kt będzie pełnił funkcje eduk., promoc. oraz
oferował usługi on-line. Łączna l. mieszk. GDz korzyst. (GRUPA DOCELOWA) z efektów realiz. P. wyniesie ok. 2040 w 510 obiekt. Instalacje, będące przez cały okres
trwałości (5lat) własn. GDz zost. usytuow. na budyn. stanow. własn. osób prywat., z kt GDz. podpisała um. użycz. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększ. stosow. OZE na
terenie GDz. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechn. techno. wytwarz. czystej energii wśród mieszk. poprzez powsz. montaż OZE na terenie gminy [3,22712MW w
2018r.].; CEL 2: Zmniejsz. obciążeń finans. społeczn. lokalnej wynikaj. z opłat za energ. dzięki utworz. Indy wid. Instal. wykorzysta. OZE [2129,54 Mwht/rok od
2019r.]; CEL 3: Reduk. zanieczyszcz. powietrza atmosf. poprzez zmniejsz. emisji związków szkodl. dzięki zwiększ. udziału energii ze źródeł odnawialnych [1234,22 t.
ekwiwal. CO2 / rok od 2019r.]. P. przycz. się do realiz. zarówno celu prioryt. 4 (zakład. wsparcie wytwarz. i wykorz.. ener. pochodz. z OZE), jak i celu główn. RPO WL.
P., obok korz. społ. i gosp. będzie wpływ. na skuteczniejsze przeciwdzi. zmianom klimatu. P. wpis. się w cele operac. (2.5- Wyposaż. Obsz. Wiej. w infrastr. transp.,
komun., energet.; 3.6 - Rozw. społ. informac. [uruch. serw. www] w stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonal. i efektyw. wykorzysta. zasob. przyr. dla potrzeb gosp. i
rekreac., przy zachow. i ochron. walorów środ. przyrodn.) wskaz. w SRWL 2014-2020. GDz. Usytuow. jest w (OSI): Obsz. gospod. wykorzystania walorów przyrod. i
kultur. P. w części realizow. będzie na obsz. Nat.2000.

GMINA DZWOLA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 701 080,71

5 065 579,08

4 305 742,21

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-30

2018-11-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w gminie Siennica Różana

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych(159 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania c.w.u.
w gospod. dom. W gminie podejmowane są działania w celu wykorzystanie OZE, w tym przez mieszkańców. Zrealizowano projekt "Energia odnawialna w Gminie
Siennica Różana"- zamontowano solary w budynkach mieszkalnych i użyteczności publ. Wciąż potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowoenergetycznym na terenie gminy, m.in. w celu poprawy jakości powietrza. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania
programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Siennica Różana) nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych
dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów subst. podlegających ocenie jakości powietrza. Problemem jest niedostateczna
świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE, w tym energii słonecznej. Niedobór
technologii pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą sposobów zabezpieczenia
dostaw energii. Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem, drewnem, notuje się przypadki spalania odpadów plastikowych. Efekt:
rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych, emisja szkodliwych gazów i pyłów do powietrza. Powoduje to wzrost zanieczyszczenia środowiska i
negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne,
zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy
(serwis do transakcji on-line zapewniający kontakty z użytkownikami instalacji); 3.aplikacja na na urządzenia mobilne (w celu edukacji energetycznej i
ekologicznej, promocji OZE)

GMINA SIENNICA RÓŻANA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 760 858,14

1 565 008,62

1 330 257,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-12-07

2019-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w Gminie Izbica

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych(478 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania c.w.u.
RPLU.04.01.00-06-0016/16
w gospodarstwach domowych. W gminie podejmowane są działania mające na celu wykorzystanie OZE, w tym przez mieszkańców. Zrealizowano projekt "Energia
przyjazna środowisku w Gminie Izbica"- zamontowano solary w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wciąż potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w
bilansie paliwowo-energetycznym na terenie gminy, m.in. w celu poprawy jakości powietrza. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku
opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Izbica) nie wskazano działań naprawczych ani
krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów subst. podlegających ocenie jakości powietrza. Problemem
jest niedostateczna świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE, w tym energii
słonecznej. Niedobór technologii pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą
sposobów zabezpieczenia dostaw energii. Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem, drewnem, notuje się przypadki spalania odpadów
plastikowych. Efekt: rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych, emisja szkodliwych gazów i pyłów do powietrza. Powoduje to wzrost zanieczyszczenia
środowiska i negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą:
kolektory słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny);
2.portal internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający kontakty z użytkownikami instalacji); 3.aplikacja na na urządzenia mobilne (w celu edukacji
energetycznej i ekologicznej, promocji OZE)

GMINA IZBICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 084 600,93

4 417 838,45

3 755 162,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-08

2019-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw - kolektory słoneczne

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (320 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej RPLU.04.01.00-06-0017/16
wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy Miasta Krasnystaw nie korzystają z OZE. Jedynie w kilku budynkach zainstalowane są kolektory
słoneczne. Potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym na terenie miasta. Problemem jest niska świadomość mieszkańców o
ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE, w tym energii słonecznej. Niedobór technologii pozwalających na
wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą dotychczasowych sposobów zabezpieczenia dostaw energii.
Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem, koksem i drewnem, notuje się przypadki spalania odpadów plastikowych. Przekłada się to na
rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w mieście
i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory
słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal
internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami instalacji); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji
energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz promocji OZE. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Dla miasta nie ma obowiązku opracowania programu
ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy Miasto Krasnystaw) nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych, co oznacza że
na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

MIASTO KRASNYSTAW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 398 041,58

2 976 965,20

2 530 420,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-19

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Kolektory słoneczne dla ciepłej wody użytkowej w Gminie Rejowiec Fabryczny

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (czystości powietrza) na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny dzięki wykorzystaniu
RPLU.04.01.00-06-0018/16
odnawialnych źródeł energii. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach na terenie Gminy Rejowiec
Fabryczny. Dzięki temu nastąpi podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie, redukcja wydzielanych do atmosfery gazów
cieplarnianych i innych substancji szkodliwych: (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2), podniesienie
potencjału Gminy Rejowiec Fabryczny w zakresie turystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości związane z poprawą jakości środowiska naturalnego. Kluczowym
rezultatem projektu będzie poprawiona jakość powietrza na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w
ramach projektu, związane z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. W ramach
projektu zamontowane zostaną kolektory słoneczne w 401 gospodarstwach domowych. Projekt przewiduje także wykorzystanie nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Instalacja będzie wyposażona w nowoczesną automatykę, z regulatorem pozwalającym na bieżący monitoring funkcjonowania
instalacji oraz funkcją zliczania energii dostarczonej przez kolektory w postaci statystyk. Możliwa będzie zdalna obsługa instalacji solarnej i dostęp do statystykpoprzez portal i narzędzia ICT. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są mieszkańcy Gminy Rejowiec Fabryczny bezpośrednio uczestniczący w
projekcie. Są to bezpośredni użytkownicy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu. Pomimo iż w POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań
naprawczych dla gm. Rejowiec Fabr.(nie odnot. przekrocz. poz. subst. podlegających ocenie jakości powietrza) to inwestycja wpisuje w zakres działań
obniżających emisję pyłu PM10.

GMINA REJOWIEC FABRYCZNY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 047 730,99

3 719 760,18

3 161 796,15

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-31

2019-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj

Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Goraj. Beneficjentem projektu jest Gmina Goraj, a grupę
docelową stanowią mieszkańcy gminy, którzy biorą udział w przedsięwzięciu. W ramach projektu zainstalowanych zostanie 172 szt. zestawów kolektorów
słonecznych płaskich do przygotowywania c.w.u o łącznej mocy nominalnej 0,68 MW . Projekt przyczyni się do zastępowania istniejącej energii z surowców
kopalnych produkcją ze źródeł odnawialnych, a zastosowane w jego ramach rozwiązania zgodnie z przeprowadzonym bilansem mają na celu wyrównanie kosztu
kWh wyprod. z alternatywnych źródeł i kosztu kWh wyprod. z tradycyjnych źródeł surowców kopalnych. P. wpłynie na realiz. celów POP strefy lubelskiej w
zakresie poprawy jakości powietrza m.in. poprzez realiz . działań zmierzających do obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego oraz działań promocyjnych i
edukacyjnych wpływających na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Montowane w ramach projektu instalacje zostaną wyposażone w
rejestratory danych, które w oparciu o technologie TIK umożliwiające pomiar, obsługę monitoring wykorzystywania energii. Każdy z systemów monitoringuzbiera niezbędne dane z instalacji, pozwalając śledzić parametry pracy instalacji i ilość wyprodukowanej energii. Utworzona zostanie platforma internetowa
zawierająca informacje nt. projektu oraz umożliwiająca jego uczestnikom na dokonywanie transakcji on-line (skargi i wnioski, zgłaszanie usterek). Jej integralną
częścią będą moduły e-learningowe (mające na celu wdrażanie i promocję rozwiązań czystej energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na
obszarach peryferyjnych) oraz kalkulator oszacowujący wpływ funkcjonowania gospodarstw domowych na zjawisko globalnego ocieplenia. Celem platformy
będzie również stworzenie sytemu zarządzania i monitorowania danych dotyczących energii wyprodukowanej przez inst. OZE.

RPLU.04.01.00-06-0019/16

GMINA GORAJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 757 878,26

1 569 708,41

1 334 252,14

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-15

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców

Niniejszy projekt obejmuje instalację 49 kolektorów słonecznych o mocy 3,3 kW, 17 kotłów na biomasę o mocy 25 kW oraz 29 powietrznych pomp ciepła o mocy 3
kW na terenie Gminy Cyców. Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców
oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Cyców poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii. Kluczowe rezultaty projektu
(mierzone wskaźnikami rezultatu): 1) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30) 0,67 MW 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34) 378,14 tony ekwiwalentu CO2/rok 3) Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE 709 MWht/rok 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) 0,5. Zadania planowane do
realizacji: 1) Opracowanie Studium Wykonalności 2) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz analizy finansowo - ekonomicznej 3) Dostawa i montaż
kolektorów słonecznych 4) Dostawa i montaż kotłów na biomasę 5) Dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła 6) Zarządzanie projektem 7) Promocja projektu tablica informacyjna 8) Promocja projektu - tablica pamiątkowa 9) Promocja projektu - naklejki 10) Nadzór inwestorski 11) Portal internetowy Oraz po stronie
kosztów niekwalifikowanych: 1) Dodatkowa wężownica do podgrzewania wody w zasobniku ze źródeł tradycyjnych (przy solarach) 2) Grzałka do podgrzewania
wody w pompie ciepła Grupą docelową niniejszego projektu są mieszkańcy Gminy Cyców, u których zostaną zainstalowane kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz
kotły na biomasę.

RPLU.04.01.00-06-0020/16

GMINA CYCÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 341 229,50

1 131 425,00

961 711,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-29

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

EKO ENERGIA W GMINIE TUROBIN

Projekt (P.) obejmuje 24 miejsc. w GT. Zakres P. zakłada instalację 467 szt. zestaw. kol. słon. i 25 pieców na bioma w obiekt. prywat. do podgrz. CWU o sum. mocy
2,04MW. P. przewid. również zaprojekt. i wykon. portalu internet., kt będzie pełnił funkcje eduk., promoc. oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszk. GT
korzyst. (GRUPA DOCELOWA) z efektów realiz. P. wyniesie ok. 1 968 w 492 obiekt. Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5lat) własn. GT zost. usytuow. na
budyn. stanow. własn. osób prywat., z kt GT. podpisała um. użycz. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększ. stosow. OZE na terenie GT. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechn.
techno. wytwarz. czystej energii wśród mieszk. poprzez powsz. montaż OZE na terenie gminy [2,04MW w 2018r.].; CEL 2: Zmniejsz. obciążeń finans. społeczn.
lokalnej wynikaj. z opłat za energ. dzięki utworz. Indy wid. Instal. wykorzysta. OZE [1904,77 Mwht/rok od 2019r.]; CEL 3: Reduk. zanieczyszcz. powietrza atmosf.
poprzez zmniejsz. emisji związków szkodl. dzięki zwiększ. udziału energii ze źródeł odnaw. [581,03 t. ekwiwal. CO2/rok od 2019r.]. P. przycz. się do realiz. zarówno
celu prioryt. 4 jak i celu główn. RPO WL. P. wpis. się w cele operac. (2.5; 3.6; 4.5) wskaz. w SRWL 2014-2020. GT. Usytuow. jest w (OSI): Nowoczes. wieś. P. w części
realizow. będzie na obsz. Nat.2000. Na podstawie PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ w GT nie stwierdzono przekroczenie choćby jednego
poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Jednakże działania przewidziane w P. przyczyniają
się do realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę stanu jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłu PM10 z indyw. systemów grzewczych
dzięki instalacji kolektorów słonecznych i pieców na biomasę u odb. indyw. oraz działania promocyjne i edukacyjne

RPLU.04.01.00-06-0021/16

GMINA TUROBIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 271 738,61

3 829 194,03

3 254 814,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-26

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW - ETAP II

Projekt (P.) zlokaliz. będzie na ter. woj. lubel., w pow. lubelskim., w gm. Garbów(GW).Teren P. obejmuje wszystkie miejsc. w GW. Zakres P. zakłada instalację 444
szt. zestaw. kol. słon. 443szt w obiekt. prywat. i 1szt ob. publ. do podgrz. CWU o sum. mocy 1,8054 MW. P. przewid. również zaprojekt. i wykon. portalu internet.,
który będzie pełnił funkcje eduk., promoc. oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszk. GW korzyst. (GRUPA DOCELOWA) z efektów realiz. P. wyniesie ponad
1700 w 444 obiekt. Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5lat) własn. partnerów, zost. usytuow. na budyn. stanow. własn. osób prywat., z którymi GW.
podpisała um. użycz. oraz PL. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększ. stosow. OZE na terenie GW. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechn. techno. wytwarz. czystej energii
wśród mieszk. poprzez powsz. montaż OZE na terenie gminy [1,8054 MW w 2019r.].; CEL 2: Zmniejsz. obciążeń finans. społeczn. lokalnej wynikaj. z opłat za energ.
dzięki utworz. Indy wid. Instal. wykorzysta. OZE [764,64Mwht/rok od 2020r.]; CEL 3: Reduk. zanieczyszcz. powietrza atmosf. poprzez zmniejsz. emisji związków
szkodl. dzięki zwiększ. udziału energii ze źródeł odnawialnych [260,76 t. ekwiwal. CO2 / rok od 2020r.]. P. przycz. się do realiz. zarówno celu prioryt. 4 (zakład.
wsparcie wytwarz. i wykorz.. ener. pochodz. z OZE), jak i celu główn. RPO WL, tj. podn. konkurencyj. regionu w oparciu o wewn. potencj., sprzyjaj. zwiększ. spójn.
społ. i terytor. P., obok korz. społ. i gosp. będzie wpływ. na skuteczniejsze przeciwdzi. zmianom klimatu. P. wpis. się w cele operac. (2.5- Wyposaż. Obsz. Wiej. w
infrastr. transp., komun., energet.; 3.6 - Rozw. społ. Informac. [uruch. Serw. www] w stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonal. i efektyw. wykorzysta. zasob. przyr. dla
potrzeb gosp. i rekreac., przy zachow. i ochron. walorów środ. przyrodn.) wskaz. w SRWL 2014-2020. GW. Usytuow. jest w (OSI): Nowoczes. wieś. P. realizow.
będzie poza obsz. Nat.2000. GW. dysponuje niezbędną dok. oraz opiniami adm.

RPLU.04.01.00-06-0022/16

GMINA GARBÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 932 633,80

4 236 480,00

3 601 008,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-01

2019-07-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Szastarka.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Szastarka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Cel ten
zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w prywatnych nieruchomościach na terenie gminy. Cel główny zostanie osiągnięty
przez następujące cele szczegółowe: podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Szastarka, redukcja wydzielanych do atmosfery
gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych: (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2),
podniesienie potencjału gminy w zakresie turystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości związane z poprawą jakości środowiska naturalnego. Kluczowym rezultatem
projektu będzie poprawiona jakość środowiska naturalnego w Gminie Szastarka. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach
projektu, związane z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, zarówno w budynkach prywatnych jak i użyteczności publicznej. W jego
ramach zamontowane zostaną kolektory słoneczne w 175 gospodarstwach domowych oraz kotły na biomasę w 49 nieruchomościach. Projekt przewiduje także
wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, takich jak ICT oraz TIK. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są
mieszkańcy Gminy Szastarka, którzy występują w podwójnej roli jako interesariusze głowni i jako bezpośredni użytkownicy infrastruktury powstałej w wyniku
realizacji projektu. Moc zaprojektowanych instalacji: kolektory słoneczne: moc razem instalacji 668,30 kW, kotły na biomasę: moc razem instalacji 965,00kW.
Moc jednostkowa 2 kolektory: 3,26kW, 3 kolektory: 4,89kW, moc jednostkowa kotła na biomasę: 15kW, 20kW, 25kW. Planowana inwestycja w ramach projektu
wpisuje się w działania naprawcze Programu ochrony powietrza (POP) dla strefy lubelskiej.

RPLU.04.01.00-06-0023/16

GMINA SZASTARKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 755 016,77

2 463 173,39

2 093 697,38

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-16

2018-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol

Celem głównym projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm.
RPLU.04.01.00-06-0025/16
Tereszpol. Realizacja projektu posłuży również dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii cieplnej, a tym samym poprawie bezpieczeństwa energetycznego
mieszkańców gminy. Ponadto wzrost wytwarzania energii cieplnej z OZE przyczyni się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i
poprawy jego jakości. Stanie się to dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W konsekwencji inwestycja w rozwój instalacji OZE poprawi
komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz podniesie atrakcyjność społeczno-gospodarczej gminy.
W ramach projektu na terenie gminy Tereszpol zostanie zamontowanych 445 instalacji OZE, w tym 415 instalacji kolektorów słonecznych oraz 30 powietrznych
pomp ciepła. Zestawy kolektorów słonecznych będą składały się z 2 lub 3 absorberów, o łącznej mocy od 3,4 kW 5,2 kW. Pompy powietrza będą posiadały moc 3,5
kW. W wyniku realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE na terenie gminy wyniesie 1,939 MW, a produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych instalacji wytwórczych wykorzystujących OZE osiągnie wartość 719,52 MWh/rok. Szacuje się także, że dzięki zainstalowaniu nowowybudowanych
OZE roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 397,775 ton ekwiwalentu CO2. Planowana inwestycja jest zgodna szeregiem dokumentów
strategicznych wykazanych w niniejszym wniosku w punkcie 2.11, zapisami Strategii Rozwoju Gminy Tereszpol , Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gm.
Tereszpol oraz Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej (POP) Na podstawie tego Programu w gminie Tereszpol nie stwierdzono przekroczenia
chociażby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Pomimo tego projekt wpisuje
się w ogólne kierunki działań POP.

GMINA TERESZPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 800 258,35

4 145 756,25

3 523 892,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-01

2019-10-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie gminy Radecznica

Projekt (P.) zlokaliz. będzie na ter. woj. lubel., w pow. zamojskim., w gm. Radecznica(GW).Teren P. obejmuje 19 miejsc. w GR. Zakres P. zakłada instalację 558 szt.
RPLU.04.01.00-06-0026/16
zestaw. kol. słon. [~1,7088 MW] w obiekt. prywat. do podgrz. CWU oraz 75 szt. pieców CO na biomasę [~1,6550 MW] o łącznej sum. mocy 3,3636 MW. P. przewid.
również zaprojekt. i wykon. portalu internet., który będzie pełnił funkcje eduk., promoc. oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszk. GR korzyst. (GR. DOCEL.)
z efektów realiz. P. wyniesie ok.2500 w 633 obiekt. Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5lat) własn. GR, zost. usytuow. na budyn. stanow. własn. osób
prywat., z którymi GR. podpisała um. użycz. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększ. stosow. OZE na terenie GR. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechn. [ ] - [3,3636MW w
2018r.].; CEL 2: Zmniejsz. obciążeń [ ] - [2 161,98 Mwht/rok od 2019r.]; CEL 3: Reduk. [ ] - [1 114,95 t. ekwiwal. CO2 / rok od 2019r.]. P. przycz. się do realiz. zarówno
celu prioryt. 4 (zakład. wsparcie wytwarz. i wykorz.. ener. pochodz. z OZE), jak i celu główn. RPO WL, tj. podn. konkurencyj. regionu w oparciu o wewn. potencj.,
sprzyjaj. zwiększ. spójn. społ. i terytor. P., obok korz. społ. i gosp. będzie wpływ. na skuteczniejsze przeciwdzi. zmianom klimatu. Na podst PROGR. OCHR.
POWIETRZA DLA STREFY LUBELSK. w GR. nie stwierdzono przekr. choćby jednego poziomu dopuszcz. lub docel. w odniesieniu do subst. podleg. ocenie jakości
powietrza. P. wpis. się w cele operac. (2.5- Wyposaż. Obsz. Wiej. w infrastr. transp., komun., energet.; 3.6 - Rozw. społ. Informac. [uruch. Serw. www] w stand.
WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonal. i efektyw. wykorzysta. zasob. przyr. dla potrzeb gosp. i rekreac., przy zachow. i ochron. walorów środ. przyrodn.) wskaz. w SRWL 20142020. GW. Usytuow. jest w (OSI): Nowoczes. wieś. P. w części realizow. będzie na obsz. Nat.2000.

GMINA RADECZNICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 508 619,47

5 675 771,38

4 824 405,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-19

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.01.00-06-0012/16

RPLU.04.01.00-06-0014/16

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Radecznica

Projekt (P.) zlokaliz. będzie na ter. woj. lubel., w pow. zamojskim., w gm. Radecznica(GW). Zakres P. zakłada instalację 181 szt. zestaw. instalacji fotowoltaicznych
w obiekt. prywat. o sum. mocy 0,5112 MW. P. przewid. również zaprojekt. i wykon. portalu internet., który będzie pełnił funkcje eduk., promoc. oraz oferował usługi
on-line. Łączna liczba mieszk. GR korzyst. (GRUPA DOCELOWA) z efektów realiz. P. wyniesie ok.700 os. w 181 obiekt. Instalacje zost. usytuow. na budyn. stanow.
własn. osób prywat., z którymi GR. podpisała um. użycz. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększ. stosow. OZE na terenie GR. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechn. techno.
wytwarz. czystej energii wśród mieszk. poprzez powsz. montaż OZE na terenie gminy [0,5112 MW w 2020r.].; CEL 2: Zmniejsz. obciążeń finans. społeczn. lokalnej
wynikaj. z opłat za energ. dzięki utworz. Indy wid. Instal. wykorzysta. OZE [571,26 Mwhe/rok od 2021r.]; CEL 3: Reduk. zanieczyszcz. powietrza atmosf. poprzez
zmniejsz. emisji związków szkodl. dzięki zwiększ. udziału energii ze źródeł odnawialnych [192,04 t. ekwiwal. CO2 / rok od 2021r.]. P. przycz. się do realiz. zarówno
celu prioryt. 4 (zakład. wsparcie wytwarz. i wykorz.. ener. pochodz. z OZE), jak i celu główn. RPO WL, tj. podn. konkurencyj. regionu w oparciu o wewn. potencj.,
sprzyjaj. zwiększ. spójn. społ. i terytor. P., obok korz. społ. i gosp. będzie wpływ. na skuteczniejsze przeciwdzi. zmianom klimatu. P. wpis. się w cele operac. (2.5Wyposaż. Obsz. Wiej. w infrastr. transp., komun., energet.; 3.6 - Rozw. społ. Informac. [uruch. Serw. www] w stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonal. i efektyw.
wykorzysta. zasob. przyr. dla potrzeb gosp. i rekreac., przy zachow. i ochron. walorów środ. przyrodn.) wskaz. w SRWL 2014-2020. P. w części realizow. będzie na
obsz. Nat.2000. Na podstawie PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ w GR nie stwierdzono przekroczenie choćby jednego poziomu
dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do subst. podlegających ocenie jakości powietrza

RPLU.04.01.00-06-0027/16

GMINA RADECZNICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 393 850,36

2 188 196,35

1 702 416,76

77,80 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-29

2020-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w gminie Kraśniczyn

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (219 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania c.w.u
w gospodarstwach domowych. W gminie podejmowane są działania mające na celu wykorzystanie OZE, w tym przez mieszkańców. Zrealizowano projekt "Energia
odnawialna w gminie Kraśniczyn"- zamontowano solary w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wciąż potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w
bilansie paliwowo-energetycznym w gminie, m.in. w celu poprawy powietrza. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania
programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Kraśniczyn) nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla
gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów subst. podlegających ocenie jakości powietrza. Problemem jest niedostateczna
świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE, w tym energii słonecznej. Niedobór
technologii pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą sposobów zabezpieczenia
dostaw energii. Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem, drewnem, notuje się przypadki spalania odpadów plastikowych. Efekt:
rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych, emisja szkodliwych gazów i pyłów do powietrza. Powoduje to wzrost zanieczyszczenia środowiska i
negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne,
zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy
(serwis do transakcji on-line zapewniający kontakty z użytkownikami instalacji); 3.aplikacja na na urządzenia mobilne (w celu edukacji energetycznej i
ekologicznej, promocji OZE)

RPLU.04.01.00-06-0028/16

GMINA KRAŚNICZYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 368 335,53

2 083 307,24

1 770 811,15

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-12

2020-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia z natury - solary w Gminie Włodawa

Projekt (P.) zlokaliz. będzie na ter. woj. lubel., w pow. włodaw., w gm. Włodawa(GW).Teren P. obejmuje 13 miejsc. w GW. Zakres P. zakłada instal. 240 szt. zestaw.
kol. słon. (zest.2 panel. - 154 szt.; zest. 3 panel. - 75 szt. zest. 4 panel.10 szt. i 1 zest. 16 panel. Posadowienie: 82 instalacje na elewacji, 131 na dachu, 27 na
gruncie) . w obiekt. prywat. do podgrz. CWU o sum. mocy 0,84MW. P. przewid. również zaprojekt. i wykon. portalu internet., który będzie pełnił funkcje eduk.,
promoc. oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszk. GW korzyst. (GRUPA DOCELOWA) z efektów realiz. P. wyniesie ponad 900 w 240 obiekt. Instal., będące
przez cały okres trwał. (5lat) własn. GW, zost. usytuow. na budyn. stanow. własn. osób prywat., z którymi GW. podpisała um. użycz. GŁÓW. CELEM P. jest zwiększ.
stosow. OZE na terenie GW. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechn. techno. [….] - [0,84MW w 2018r.].; CEL 2: Zmniejsz. obciążeń […] - [602,45 Mwht/rok od 2019r.]; CEL
3: Reduk. zanieczyszcz. […] - [205,45 t. ekwiwal. CO2 / rok od 2019r.]. P. przycz. się do realiz. zarówno celu prioryt. 4 (zakład. wsparcie wytwarz. i wykorz.. ener.
pochodz. z OZE), jak i celu główn. RPO WL, tj. podn. konkurencyj. regionu w oparciu o wewn. potencj. [….] P., obok korz. społ. i gosp. będzie wpływ. na skuteczn.
przeciwdzi. zmianom klimatu. P. wpis. się w cele operac. (2.5- Wyposaż. Obsz. Wiej. w infrastr. transp., komun., energet.; 3.6 - Rozw. społ. Informac. [uruch. Serw.
www] w stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonal. i efektyw. wykorzysta. zasob. przyr. dla potrzeb gosp. i rekreac., przy zachow. i ochron. walorów środ. przyrodn.) wskaz.
w SRWL 2014-2020. GW. Usytuow. jest w (OSI): Nowoczes. wieś. P. w części realizow. będzie na obsz. Nat.2000. W zakr. wpł. na strefy ochronne GW. dysp. niezb.
dok. oraz opiniami i decyz. adm. Na podst. PROGR. OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ w GW nie stwierdz. przekrocz. poziomu dopuszcz. lub docel. w
odnieś. do subst. podlegaj. ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0029/16

GMINA WŁODAWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 126 752,23

1 939 863,72

1 648 884,15

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-27

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia z natury - fotowoltaika w Gminie Włodawa

Projekt (P.) zlokaliz. będzie na ter. woj. lubel., w pow. włodawskim., w gm. Włodawa(GW).Teren P. obejmuje 13 miejsc. w GW. Zakres P. zakłada instalację 134 szt. RPLU.04.01.00-06-0030/16
zestaw. inst. fotowolt. w obiekt. prywat. o sum. mocy 0,42 MW. Zaprojekt. Instal. 3 KW posadowione na gruncie 20 szt., 3KW posadowiane na połaci dachowej 111szt.; 5KW posadowione na gruncie -3szt. P. przewid. również zaprojekt. i wykon. portalu internet., który będzie pełnił funkcje eduk., promoc. oraz oferował
usługi on-line. Łączna liczba mieszk. GW korzyst. (GR. DOCEL.) z efektów realiz. P. wyniesie ok. 500 w 134 obiekt. Instal., będące przez cały okres trwałości (5lat)
własn. GW, zost. usytuow. na budyn. stanow. własn. os. prywat., z którymi GW. podpisała um. użycz. GŁÓW. CELEM P. jest zwiększ. stosow. OZE na terenie GW. Cele
szczegół.: CEL 1: Upowszechn. techn. [ ] [0,42MW w 2018r.].; CEL 2: Zmniejsz. obciążeń [ ] [374,48 Mwht/rok od 2019r.]; CEL 3: Reduk. zanieczyszcz. [ ][311,38 t.
ekwiwal. CO2 / rok od 2019r.]. P. przycz. się do realiz. zarówno celu prioryt. 4 (zakład. wsparcie wytwarz. i wykorz.. ener. pochodz. z OZE), jak i celu główn. RPO WL,
tj. podn. konkuren. regionu w oparciu o wewn. potencj., sprzyjaj. zwiększ. spójn. społ. i terytor. P., obok korz. społ. i gosp. będzie wpływ. na skuteczn. przeciwdzi.
zmian. klimatu. P. wpis. się w cele operac. (2.5- Wyposaż. Obsz. Wiej. w infrastr. transp., komun., energet.; 3.6 - Rozw. społ. infor. [uruch. Serw. www] w stand.
WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonal. i efektyw. wykorzysta. zasob. przyr. dla potrzeb gosp. i rekreac., przy zachow. i ochron. walorów środ. przyrodn.) wskaz. w SRWL 20142020. GW. Na podst. PROGR. OCHR. POWIETRZA DLA STREFY LUBEL. w GW nie stwierdz. przekrocz. Poz. dopuszcz. lub docel. w odnieś. do subst. podlegaj. ocenie
jakości powietrza.

GMINA WŁODAWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 463 745,85

2 152 439,80

1 399 085,87

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-27

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim - dostawa i montaż kolektorów
słonecznych na terenie nieruchomości położonych na obszarach Gminy Godziszów - etap II

Projekt (P.) zakłada instalację 447 szt. zestaw. kol. słonecznych. (1-3osoby-moc 2100kW-128szt.,4-5os.-moc3150kW-191szt., 6 i więcej os.-moc 4200kW-128szt.)
RPLU.04.01.00-06-0031/16
posadowionych na dachach lub elewacjach i 56 kotłów na biomasę (20kW - 25 szt.,24kW-2szt., 22kW-29szt.) w obiekt. prywat. do podgrz. CWU o sum. mocy
2,59MW (kolek.-1,40MW piece-1,19MW). P. przewiduje też zaprojekt. i wykonanie portalu internet., kt będzie pełnił funkcje eduk., promocyjne oraz oferował
usługi on-line. Łączna liczba miesz. GG korzystających (GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok.1500 w 503 obiektach.GŁÓWNYM CELEM P. jest
zwiększenie stosowania OZE na terenie GG. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechn. techno. wytwarzania czystej energii wśród mieszk. poprzez powszechny montaż OZE
na terenie gminy CEL 2: Redukcja zanieczyszcz. powietrza atmosf. poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększ. udziału energii ze ź.o. CEL 3:
Zmniejsz. obciążeń finans. społeczn. lokalnej wynikaj. z opłat za energ. dzięki utworz. indywid. instal. wykorzysta. OZE REZULTATY: Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych-704,76t. ekwiwal. CO2/rok, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych-2,59MW, Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudow./nowych mocy wytwórczych inst. wykorzystujących OZE-1 675,03MWht/rok.P. realizuje cel prioryt. 4 i cel główny RPO WL. Jest zgodny z: SRG 2015-2020:
cel 4; SRWL 2014-2020 cel 2.5, 3.6 oraz 4.5; RSI WL 2020 - inteligentna specjalizacja regionu, PROZE WL oraz PZP WL. Na podstawie PROGRAMU OCHRONY
POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ w GG nie stwierdzono przekroczenie choćby 1 poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do subs. podlegających
ocenie jakości powietrza. Jednakże działania przewidziane w P. przyczyniają się do realizacji działań napraw. mających na celu poprawę stanu jakości powietrza
poprzez ogranicz. emisji pyłu PM10 z indyw. systemów grzewczych oraz działania promocyjne i edukacyjne.

GMINA GODZISZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 210 779,09

5 628 160,00

4 783 936,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-15

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie

Projekt tworzy nowe instalacje do produkcji energii ze słońca i biomasy,realizacja na obszarze OSI:7.Nowoczesna wieś.Typ proj:Budowa i przebudowa
infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej z OZE.Proj.odpowiada na zdiagnozowane potrzeby interesariuszy.Głównym problemem do rozwiązania
będzie obniżenie szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gm.Wysokie przez poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału en.słonecznej i z biomasy w
końcowym zużyciu en.cieplnej przez montaż 397instalacji solarnych płaskich(2/300l -dla1-4os.-219szt o łącznej mocy 0,7446MW,3/300l dla 5+os.-178szt o
ł.mocy0,9078MW-montaż na elewacji lub dachu)i 7pieców na biomasę (pellet 20kW-6szt. o mocy 0,12MW;24kW-1szt o mocy 0,024MW).Moc instalacji
wynosi:dla en.słonecznej 1,6524MW,dla en.biomasy 0,144MW Realizacja wyłącznie w budynkach prywatnych.Założenia proj:-zastępowanie produkcji en.z
surowców kopalnych prod.z OZE-wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania en.w oparciu o technologie TIK (pomiaru,obsługi i monitoringu wykorz.en.w
kontekście ich skalowalności,elastyczności i niezależności od dostawców)-uruchamia serwisy,za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli
dokon.transakcji on-line (zawieranie umów,odczyty liczników,pobieranie opłat,stan rozliczeń,uwagi i skargi,zapytania,dostępność dotychczasowych i nowych
usług-wpływa na realizację celów o char.strategicznym jako element szerzej zaplanowanych działań w których istotnym efektem jest kumulacja i koordynacja
inwestycji,których łączna real.przez efekt skali pozwala uzyskać lepsze rezultaty przez wpisywanie się w PGN-zawiera rozwiązania gwar.trwałość proj.w zakresie
dostaw paliwa lub en.(instalacje kumulujące en.)-Efekt.kosztowa budowy 1jedn.wytw.en.cieplnej-8674,50zł -Efekt.koszt.1MW dodat. zdolności wytw.en.1950845,58zł Zakres proj.nie obejmuje wsparcia opisanego w art.1 ust.2-5 Rozp.Komisji(UE) NR651/2014z17VI2014.Na obszarze objętym real.proj.nie istnieje
konieczność opracowania programów dot.ochrony powietrza

GMINA WYSOKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 211 505,20

4 084 940,00

3 472 199,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-12

2019-01-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w Gminie Stary Brus

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności
RPLU.04.01.00-06-0033/16
gminy Stary Brus poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu: 1)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) 0,31 MW; 2) Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 60,27 MWht/rok; 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 261 (tony ekwiwalentu CO2/rok)
4) Produkcja energii elektryczne z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 219 MWhe/rok. Grupą docelową projektu są
mieszkańcy Gminy Stary Brus, u których zamontowane będą nowe instalacje. Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym: 1. Dokumentacja techniczna 2. Studium wykonalności 3. Instalacje PV vat 8% 4. Instalacje PV vat 23% 5. Instalacja pomp ciepła 6.Promocja
projektu. W ramach projektu zainstalowane zostaną pompy ciepła w ilości 12 sztuk o łącznej mocy 0,08MW oraz Instalacje fotowoltaiczne 78 szt. o łącznej mocy
0,23MW. Zaplanowana do realizacji inwestycja jest zgodna z Programem Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej.

GMINA STARY BRUS

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 529 021,06

1 478 164,06

1 256 439,44

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-09

2020-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w gminie Zakrzew etap II

Projekt (P.) zlokalizowany na ter. woj. lubelskiego, w pow. lubelskim, w gm. Zakrzew (GZ).Teren P. obejmuje 15 miejscowości w GZ. Zakres P. zakłada instalację
216 szt. zestawów kolektorów słonecznych w obiektach prywatnych do przygotowania C.W.U. o łącznej mocy 0,8619MW (141 instalacji o mocy 3,4kW i 75 szt. o
mocy 5,1kW) usytuowanych na dachach i ścianach budynków mieszkalnych. P. przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który
będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców GZ korzystających (GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji
P. wyniesie ok.700 w 216 obiektach. Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5lat) własnością GZ, będą usytuowane na budynkach stanowiących własność
osób prywat., z którymi GZ. podpisała umowy użyczenia. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększenie stosowania OZE na terenie GZ. Cele szczegół.: CEL 1:
Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszk. poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [216 szt. o łącznej mocy 0,86MW w
2018r.,produkcja 365,04MWht w 2019r.].; CEL 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejsz. emisji związków szkodliwych dzięki
zwiększ. udziału energii ze źródeł odnawialnych [124,49 t. ekwiwalentu CO2 / rok od 2019r.].CEL 3: Zmniejsz. obciążeń finansowych społeczności lokalnej
wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE [216 instalacji od 2018r.]. Teren gm. Zakrzew objęty jest
"Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej". Zgodnie z nim na terenie gm. Zakrzew nie stwierdzono przekroczeń.

RPLU.04.01.00-06-0035/16

GMINA ZAKRZEW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 266 780,35

2 024 400,00

1 720 740,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-18

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa infrastruktury OZE na terenie Gminy Głusk - instalacje fotowoltaiczne

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne typu on - grid zostaną zamontowane na 213 obiektach
prywatnych w Gminie Głusk . Łączna moc zainstalowana paneli fotowoltaicznych wyniesie 781 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej
zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem
internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,
poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Głusk
(użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii
odnawialnej - 0,781 MW. Produkcja energii elektrycznej - 907,13 MWe/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej - 213 szt. Spadek emisji CO 2 746,80 Mg/rok.Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano
działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Głusk , co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających
ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0036/16

GMINA GŁUSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 377 487,37

3 984 297,51

2 589 793,38

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-08

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - zadanie I

Głównym celem proj. jest wzrost stosowania OZE wpływający na poprawę jakości środowiska natur. oraz podniesienie poziomu życia mieszk. Gminy Międzyrzec
RPLU.04.01.00-06-0038/16
Podlaski. Jego grupa docelowa to mieszkańcy gminy. W ramach proj. zainstalowanych zostanie łącznie: 391 szt. zestawów kolektorów słonecznych płaskich o
łącznej mocy 1,51 MW i 64 szt. pomp ciepła do c.w.u. o łącz. mocy 0,15 MW, 59 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącz. mocy 0,16 MW oraz 20 sz. kotłów na
biomasę o łącz. mocy 0,37 MW. Proj. przyczyni się do energet. wykorzystania odpadów, ograniczenia zapotrzeb. na energię cieplną i elektryczną produkowaną w
sposób tradyc., co przełoży się na zastępowanie istniejącej energii z surow. kopalnych produkcją z OZE. Wpłynie na realiz. celów określonych w POP dla strefy
lubelskiej dot. poprawy jakości powietrza m.in. poprzez realiz. działań zmierzających do obniżenia emisji z ogrzewania indyw. oraz promocyjnych i edukac.
wpływających na podniesienie świad. ekolog. mieszk. Zastosowane rozwiązania przy współf. ze środków RPO WL 2014-2020 mają na celu wyrównanie kosztu kWh
wyproduk. z alternatywnych i tradycyjnych źródeł surowców kopalnych. Instalacje zostaną wypos. w rozwiązania umożliwią pomiar obsługę i monitoring
wykorzyst. energii w oparciu o technologie TIK. Każdy z syst. monitoring. będzie umożliwiał zbieranie niezb. danych z instalacji, pozwalając śledzić parametry jej
pracy i ilość wyprodukowanej energii. Platforma inter. będzie zawierała inf. nt. proj., umożliw. dokon. transakcji on-line (skargi i wnioski, usterki), wyposaż. w
moduły e-learningowe (mające na celu promocję czystej energii, w tym lokow. ośrodków czystej energii na obsz. peryferyjnych) oraz kalkulator oszacowujący
wpływ funkcj. gospodarstw dom. na zjawisko globalnego ocieplenia. Celem platformy będzie również stworzenie sytemu zarządzania i monitor. danych
dotyczących energii wyprodukowanej przez inst. OZE. Rezult. proj. będzie określona ilość produk. energii z OZE oraz redukcji emisji zanieczyszczeń.

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 677 613,40

4 966 080,00

4 221 168,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-25

2018-04-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

OCHRONA WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH GMINY RUDA-HUTA POPRZEZ ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH ZWIĄZKÓW
DO ATMOSFERY - ETAP II

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W ramach projektu zostaną
zamontowane zestawy kolektorów słonecznych (2, 3 i 4 panelowe) na budynkach mieszkańców gminy Ruda-Huta (związane z budynkiem i wolnostojące): łącznie
207 zestawy (526 paneli) o mocy 0,6838 MW. Z zainstalowanych kolektorów słonecznych będzie korzystać ok. 729 os. Ponadto w ramach projektu zostaną
zainstalowane 53 kotły opalane biomasą (drewno, pellet, brykiety drzewne, zrębki, odpady drzewne, słoma) w tym 26 kotłów na biomasę o mocy 15 kW oraz 27
kotłów na biomasę o mocy 25 kW. łączna moc kotłów to 1,065 MW. Zostanie zaktualizowana podstrona internetowa promująca odnawialne źródła energii - portal
ten będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek czystej energii na obszarze peryferyjnym. W
ramach projektu zostanie także wykonany System TIK, który w swoich założeniach będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych informacje o
instalacjach OZE, produkcji energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę instalacji OZE i w razie konieczności powiadamiać określonych
użytkowników systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instalacjami (wprowadzanie do systemu nowych urządzeń,
wprowadzania zmian ich właściwości itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji (np. wg rodzaju instalacji,
lokalizacji) energii w określonych okresach czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy itp.
Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", który celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów
dopuszczalnych i docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich
likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.

RPLU.04.01.00-06-0040/16

GMINA RUDA-HUTA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 985 332,06

2 600 003,66

2 210 003,11

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-11

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość - część II

Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość - część II" jest konsekwencją wcześniej podjętych działań przez Gminę Zamość zmierzających do realizacji
celu głównego określonego jako: "Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej w
Gminie i wkład w osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020". Cel przedmiotowego projektu zostanie osiągnięty między
innymi poprzez dostawę i montaż indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla 639 indywidualnych gospodarstw domowych (tym, moc: 2,51 - 484 szt. w
tym na dach 266, na elewacji 166 na grunt 52, moc 3,765 - 155 szt. w tym na dachach 83 szt. na elewacji 47 szt. an grunt 25 szt.), na terenie Gminy Zamość, oraz
pozostałe działania tj. inspektor nadzoru, promocja projektu oraz uruchomienie strony www i aplikacji. Grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy Zamość.
Planowane do montażu instalacje solarne stworzą rozproszony system produkcji energii cieplnej, której uzyskanie wpłynie na mniejsze wykorzystanie energii ze
źródeł nieodnawialnych, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza. Dzięki wykorzystaniu preferencyjnych uwarunkowań naturalnych
dotyczących średniorocznego nasłonecznienia Gminy Zamość (energia słoneczna w rocznej wartości około 1169,8 kWh na metr kwadratowy na rok, jedna z
najwyższych wartości na terenie całego kraju) oraz zewnętrznych środków finansowych, zakładane w przedmiotowym projekcie działania mogą przyczynić się
znacznie do poprawy bilansu energetycznego Polski. Kluczowymi rezultatami przedmiotowego projektu będą: - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (CI30) - 1,798415 MW - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 5 996,816 t/rok - Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - MWht/rok - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) EPC - 1 etat.

RPLU.04.01.00-06-0041/16

GMINA ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 313 453,60

4 227 979,27

3 593 782,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-11

2018-12-28

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Ułęż

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W ramach projektu zostanie
zamontowanych 251 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 981,26 kW (zestawy 2 kolekt. na dachu/ścianie o mocy 3,26 kW, zestawy 3 kolekt. na
dachu/ścianie o mocy 4,89 kW, zestawy 4 kolekt. na dachu/ścianie o mocy 6,52 kW, zest. 5 kol. na dach/ść. o mocy 8,15 kW, zestawy 2 kolekt. na gruncie z
zasobnikiem o mocy 3,26 kW, zestawy 3 kolekt. na gruncie z zasobni. o mocy 4,89 kW, zestawy 4 kolekt. na gruncie z zasobnikiem o mocy 6,52 kW, zestawy 5
kolekt. na gruncie z zasobnikiem o mocy 8,15 kW, zestawy 2 kol. 3,26 kW i zestawy 3 kol. 4,89kW, 4 kolektorowe 6,52kW oraz 5 kolektorowe o mocy 8,15 kW z
zasobnikami na budynkach gospodarczych) wykorzystujących energię promieniowania słonecznego do produkcji energii cieplnej oraz 25 kotłów na biomasę o
mocy 502 kW ( 19 kotłów w budynkach mieszkalnych o mocy 18 kW oraz 4 kotły w budynkach użyteczności publicznej o mocy 100 i 60 kW). Z zainstalowanych
kotłów korzystać będzie około 257 osób, natomiast z kolektorów słonecznych 1006 osób. Zostanie utworzona podstrona internetowa promująca odnawialne
źródła energii - portal ten będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek czystej energii na
obszarze peryferyjnym. W ramach projektu zostanie także wykonany System TIK, który w swoich założeniach będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej
bazie danych informacje o instalacjach OZE . Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", który celem jest
poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez
stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.

RPLU.04.01.00-06-0042/16

GMINA UŁĘŻ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 732 080,94

2 504 250,06

2 128 612,54

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-15

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Głusk

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 483
obiektach prywatnych w Gminie Głusk o łącznej mocy 1803 kW. W ramach projektu zostanie zamontowanych również 34 pomp ciepła powietrze -powietrze, 2
pompy ciepła gruntowe o łącznej mocy 102,70 kW oraz 4 piece na biomasę o łącznej mocy 100 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby
C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną, aerotermalną oraz biomasą. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności
turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą
mieszkańcy gminy Głusk (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc
wytwarzania energii odnawialnej - 2 MW. Produkcja energii cieplnej - 1491,89 MWth/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej - 523 szt. Spadek emisji
CO 2 - 800,03 Mg/rok.Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie
wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Głusk , co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji
podlegających ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0043/16

GMINA GŁUSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 069 173,93

4 691 198,08

3 987 518,36

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-16

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.01.00-06-0045/16

GMINA ZALESIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 716 008,46

1 469 200,00

1 248 820,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-03

2018-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Zalesie - Głównym celem proj. jest zwiększenie stosowania OZE wpływające na poprawę jakości środowiska natur. oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy.
zadanie 1
Beneficjentem proj. jest Gmina Zalesie, a grupę docelową stanowią jej mieszkańcy. W jego ramach zainstalowanych zostanie wyłącznie na budynkach prywatnych
158 szt. zestawów kolektorów słonecznych płaskich do przygotowywania c.w.u. o łącznej mocy znamionowej 0,56 MW, w tym 120 szt. 2-panelowych (79 szt. na
dachu i 41 szt. na elewacji), 32 szt. 3-panelowych (24 szt. na dachu i 8 szt. na elewacji) i 6 szt. 4-panelowych (3 szt. na dachu i 3 szt. na elewacji) oraz 34 szt.
zestawów powietrznych pomp ciepła kompaktowych zintegrowanych z zasobnikami wody o łącznej mocy znamionowej 0,08 MW (27 szt. z zasobnikiem poj. 200
dm3 oraz 7 szt. z zasobnikiem o poj. 300 dm3). Proj. przyczyni się do zastępowania istniejącej energii z surowców kopalnych produkcją z OZE. Zastosowane
rozwiąż. mają na celu wyrównanie kosztu kWh wyprodukowanego z alternatywnych i z tradycyjnych źródeł surowców kopalnych. Wpłynie na realizację celów
określonych w POP dla strefy lubelskiej w zakresie poprawy jakości powietrza m.in. poprzez realizacje działań zmierzających do obniżenia emisji z ogrzewania
indywid. oraz realizację działań promoc. i eduk. wpływ. na podniesienie świadomości ekolog. mieszk. Instalacje wyposaż. będą w rejestratory danych, które w
oparciu o TIK umożliw. pomiar, obsługę monitoring wykorzystywania energii; pozwolą śledzić parametry pracy i ilość wyprod. energii. Platforma intern. umożliwi
dokonywanie transakcji on-line (skargi, wnioski, usterki) i będzie posiadała moduł e-learningowy (w celu prom. rozwiązań czystej energii, w tym lokalizowania
ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych) oraz kalkulator oszacowujący wpływ funkcj. gospodarstw domowych na zjawisko globalnego ocieplenia.
Celem platformy będzie również stworzenie sytemu zarządzania i monitorowania danych dotyczących energii wyprodukowanej przez inst. OZE.

RPLU.04.01.00-06-0032/16

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Zalesie - Głównym celem proj. jest zwiększenie stosowania OZE wpływające na podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy Zalesie oraz poprawę jakości środowiska
zadanie 2
natur. Jego grupę docel. stanowią uczestniczący w nim mieszk. Proj. obejmuje montaż 30 szt. instalacji fotowoltaicznych (moduły polikrystaliczne) o łącznej mocy
znamionowej 0,07 MW (4 szt. o mocy 2,6 kW, 12 szt. o mocy 3,12 kW i 14 szt. o mocy 1,56 kW) wykorzyst. energię słoneczną do produk. energii elektr.
konsumowanej na potrzeby gospod. domowych; działających w systemie on-grid. Instalacje montowane będą wyłącznie na dachach budynków prywatnych. Proj.
przyczyni się on do ograniczenia zapotrzebow. na energię elektr. produk. w sposób tradycyjny, co przełoży się na zastępowanie istniejącej energii z surowców
kopalnych produkcją z OZE. Wpłynie na realizację celów POP dla strefy lubelskiej poprzez działania promoc. i eduk. podnoszące świadomość ekolog. mieszk. oraz
wzrost stosowania OZE. Zastosowane rozwiązania mają na celu wyrównanie kosztu kWh wyproduk. z alternatywnych źródeł i tradycyjnych źródeł surowców
kopalnych. Instalacje zostaną wyposażone w rozwiązania umożliwiające pomiar, obsługę i monitoring wykorzyst. energii w oparciu o technologie TIK. Posiadając
zainstalowaną aplikację systemu TIK użytk. będzie miał możliwość weryfikacji poprawnego funkcjon. systemu PV pod względem stabilności pracy, ilość wytworz.
energii i maksymalnego dostosow. swoich odbiorów do wytwarzanej produk. z OZE bez potrzeby oddawania jej do sieci dystryb. Platforma internet. będzie
zawierała inf. nt. proj., umożliw. jego uczestnik. dokonyw. transakcji on-line (skargi i wnioski, usterki), będzie zawierała moduł e-learningowy (promujący rozwiąz.
czystej energii, w tym lokaliz. ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych) oraz kalkulator oszacowujący wpływ funkcjon. gospod. domowych na
zjawisko globalnego ocieplenia. Celem platformy będzie również stworzenie sytemu zarządzania i monitorowania danych dotyczących energii wyprod. z OZE.

RPLU.04.01.00-06-0046/16

GMINA ZALESIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

490 850,00

428 000,00

363 800,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-02

2019-07-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Montaż kolektorów słonecznych w gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej

W ramach projektu Montaż kolektorów słonecznych i pieców c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Gościeradów na terenie objętym inwestycją na
indywidualnych domach mieszkańców powstanie 503 instalacje solarne oraz 45 kotłów na biomasę. Projekt jest skierowany do odbiorców indywidualnych
zamieszkałych na terenie gminy Gościeradów. W ramach projektu zrealizowane zostaną: prace budowlane zw. z solarami i kotłami, nadzór inwestorski, SW,
promocja, narzędzia informatyczno-komunikacyjne, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem. Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest,
zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki oraz dywersyfikacja źródeł energii poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej
odnawialne źródła energii. Moc instalacji solarnych i kotłów opalanych biomasą dostosowana zostanie do wielkości budynku mieszkalnego oraz liczby jego
mieszkańców. Analiza wpływu interesariuszy na projekt pozwoliła podzielić wyróżnione grupy na interesariuszy głównych, drugorzędnych i kontekstowych: ?
główni: mieszkańcy Gminy Gościeradów; ? drugorzędowi: Samorząd lokalny - Urząd Gminy Gościeradów, ? kontekstowi: Instytucja zarządzająca RPO; Starostwo
Powiatowe, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Inspektorat Sanitarny, Wójt Gminy Gościeradów. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące
wskaźniki rezultatu: Łączna moc instalacji wykorzystujących energię słoneczną to 1,87 MW, oraz łączna moc instalacji zasilanych biomasą to 1,05 MW.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 526,57 tony ekwiwalentu CO2 / rok- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 2878,07 MWht/rok - Produktu: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE szt. - 548,
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 2,88 MW - Zaplanowana do realizacji inwestycja jest zgodna z Programem Ochrony
Powietrza dla strefy lubelskiej.

RPLU.04.01.00-06-0047/16

GMINA GOŚCIERADÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 099 782,72

6 001 647,02

5 101 399,96

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-22

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (415 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej RPLU.04.01.00-06-0048/16
wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym na terenie gminy. Jakość powietrza w
gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Krasnystaw) nie
wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy. Niedobór technologii pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów
skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą dotychczasowych sposobów zabezpieczenia dostaw energii. Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach
opalanych węglem, koksem i drewnem, notuje się przypadki spalania odpadów plastikowych. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach
mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie
przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami instalacji); 3.aplikacja
na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz promocji OZE. Projekt zakłada 8 typów zestawów solarnych uzależnionych
od liczby osób korzystających z instalacji CWU i parametrów obiektów oraz miejsc montażu (budynek, grunt):Typ 1 (budynek), Typ 2 (grunt)Typ 3 (budynek), Typ 4
(grunt)Typ 5 (budynek), Typ 6 (grunt) Typ 7 (budynek), Typ 8 (grunt) Ilość kolektorów płaskich: 2-5 Nominalna moce cieplne kotłów:3116 W (Typ 1 i 2)*202szt; 4674
W (Typ3 i 4) * 169 szt; 6232 W (typ 5 i 6)*38 szt; 7790 W (Typ 7 i 8)*6 szt., razem 415 szt. Moc zainstalowana zestawów = 1,7 MW

GMINA KRASNYSTAW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 376 580,20

3 830 267,83

3 255 727,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-01-29

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość - część I

Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość - część I" jest konsekwencją wcześniej podjętych działań przez Gminę Zamość zmierzających do realizacji
celu głównego określonego jako: "Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej w
Gminie i wkład w osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020". Cel przedmiotowego projektu zostanie osiągnięty między
innymi poprzez dostawę i montaż indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla 646 gospodarstw domowych (tym, moc: 2,51 - 346 szt. na dachach, moc
3,765 - 300 szt w tym na dachach 251 na elewacji 49 szt.), zlokalizowanych na terenie Gminy Zamość, oraz pozostałe działania tj. inspektor nadzoru, promocja
projektu oraz uruchomienie strony www i aplikacji. Grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy Zamość. Planowane do montażu instalacje solarne stworzą
rozproszony system produkcji energii cieplnej, której uzyskanie wpłynie na mniejsze wykorzystanie energii ze źródeł nieodnawialnych tj.: gaz ziemny, węgiel
kamienny, węgiel brunatny, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza. Dzięki wykorzystaniu preferencyjnych uwarunkowań naturalnych
dotyczących średniorocznego nasłonecznienia Gminy Zamość (energia słoneczna w rocznej wartości około 1169,8 kWh na metr kwadratowy na rok, jedna z
najwyższych wartości na terenie całego kraju) oraz zewnętrznych środków finansowych, zakładane w przedmiotowym projekcie działania mogą przyczynić się
znacznie do poprawy bilansu energetycznego Polski. Kluczowymi rezultatami przedmiotowego projektu będą: - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (CI30) - 1,99796 MW - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 5 996,816 t/rok - Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 1183,482 MWht/rok - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) EPC - 1 etat.

RPLU.04.01.00-06-0049/16

GMINA ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 722 432,86

4 677 779,27

3 976 112,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-11

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

ECO ENERGIA W GMINIE OSTRÓWEK ETAP II

Projekt (P.) zlokaliz. będzie na ter. woj. lubel., w pow. lubart., w gm. Ostrówek(GO).Teren P. obejmuje 15 miejsc. w GO. Zakres P. zakłada instal. 120 szt. inst. kol.
słon. (sum.moc 0,402kW) i 15 pieców na bioma (sum.moc 0,37kW) w ob. prywat. do podgrz. CWU o sum. mocy 0,77MW. P. przewid. również zaprojekt. i wykon.
portalu internet., kt będzie pełnił funkcje eduk., promoc. oraz oferował usługi on-line. Liczba mieszk. GO korzyst. (GRUPA DOCELOWA) z efektów realiz. P. wyniesie
ok. 540 w 135 obiekt. Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5lat) własn. GO zost. usytuow. na budyn. stanow. własn. osób prywat., z kt GO. podpisała um.
użycz. GŁ CELEM P. jest zwiększ. stosow. OZE na terenie GO. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechn. techno. …. - [0,77MW w 2018r.].; CEL 2: Zmniejsz. obciążeń ….. [624,13 Mwht/rok od 2019r.]; CEL 3: Reduk. zanieczyszcz. powietrza …. - [256,6 t. ekwiwal. CO2 / rok od 2019r.]. P. przycz. się do realiz. zarówno celu prioryt. 4
(zakład. wsparcie wytwarz. i wykorz.. ener. pochodz. z OZE), jak i celu główn. RPO WL, tj. podn. konkurencyj. regionu w oparciu o wewn. potencj., sprzyjaj. zwiększ.
spójn. społ. i terytor. P., obok korz. społ. i gosp. będzie wpływ. na skuteczniejsze przeciwdzi. zmianom klimatu. P. wpis. się w cele operac. (2.5- Wyposaż. Obsz.
Wiej. w infrastr. transp., komun., energet.; 3.6 - Rozw. społ. Informac. [uruch. Serw. www] w stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonal. i efektyw. wykorzysta. zasob. przyr.
dla potrzeb gosp. i rekreac., przy zachow. i ochron. walorów środ. przyrodn.) wskaz. w SRWL 2014-2020. GO. Usytuow. jest w (OSI): Nowoczes. wieś. P. w części
realizow. będzie na obsz. Nat.2000. W zakr. wpł na strefy ochronne GO dysp. niezbędną dok. oraz opiniami i decyz. adm. Na podst. PROGR. OCHR. POWIET. DLA
STR. LUBELS. w GO nie stwierdz. przekr. choćby jednego poz. dopuszcz. lub docel. w odnieś. do subst. podleg. ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0050/16

GMINA OSTRÓWEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 595 289,36

1 294 900,00

1 100 665,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-07

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w gminie Sosnowica

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych(145 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania c.w.u.
w gospod.dom. W gminie podejmowane są działania w celu wykorzystanie OZE, w tym przez mieszkańców. Zrealizowano projekt "Montaż kolektorów słonecznych
na terenie Gminy Sosnowica"- zamontowano solary w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wciąż potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie
paliwowo-energetycznym na terenie gminy, m.in. w celu poprawy powietrza. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania
programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Sosnowica) nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla
gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów subst. podlegających ocenie jakości powietrza. Problemem jest niedostateczna
świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE, w tym energii słonecznej. Niedobór
technologii pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą sposobów zabezpieczenia
dostaw energii. Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem, drewnem, notuje się przypadki spalania odpadów plastikowych. Efekt:
rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych, emisja szkodliwych gazów i pyłów do powietrza. Powoduje to wzrost zanieczyszczenia środowiska i
negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne,
zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy
(serwis do transakcji on-line zapewniający kontakty z użytkownikami instalacji); 3.aplikacja na na urządzenia mobilne (w celu edukacji energetycznej i
ekologicznej, promocji OZE)

RPLU.04.01.00-06-0051/16

GMINA SOSNOWICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 654 911,33

1 426 901,41

1 212 866,19

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-10

2019-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice

Zakres P. zakłada instalację 168 szt. zestawów kol. słon. (2 panele-2-4osoby-moc 3100kW-141szt., 3-p. 5-6os.-moc4650kW-26szt., 4-p.-7-8os.-moc6200kW-1szt.)
w obiekt. prywat. do podgrz. CWU posadowione wyłącznie na dachach lub elewacjach. P. przewid. również zaprojekt. i wykon. portalu internet., który będzie pełnił
funkcje eduk., promoc. oraz oferował usługi on-line, usługę inspektora nadzoru, kampanię promocyjną. Łączna liczba mieszk. GW korzyst. (GRUPA DOCELOWA) z
efektów realiz. P. wyniesie ok. 570 w 168 obiekt. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększ. stosow. OZE na terenie GW. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechn. techno. wytwarz.
czystej energii wśród mieszk. poprzez powsz. montaż OZE na terenie gminy; CEL 2: Zmniejsz. obciążeń finans. społeczn. lokalnej wynikaj. z opłat za energ. dzięki
utworz. Indy wid. Instal. wykorzysta. OZE; CEL 3: Reduk. zanieczyszcz. powietrza atmosf. poprzez zmniejsz. emisji związków szkodl. dzięki zwiększ. udziału energii ze
ź.o. REZULTATY: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze ŹO poprzez montaż instalacji do podgrz. CWU o sum. mocy 0,56MW, Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych - 107,41 tCO2/rok, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych inst. wykorzystujących OZE - 314,99
MWht/rok. P. realizuje cel prioryt. 4 i cel główny RPO WL. Jest zgodny z: SRG 2015-2020: cel 4; SRWL 2014-2020 cel 2.5, 3.6 oraz 4.5; RSI WL 2020 - inteligentna
specjalizacja regionu, PROZE WL oraz PZP WL- prewencyjność obszaru do rozwoju energetyki odnawialnej. Na podstawie PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA
STREFY LUBELSKIEJ w GW nie stwierdzono przekroczenie choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających
ocenie jakości powietrza. Jednakże działania przewidziane w P. przyczyniają się do realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę stanu jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłu PM10 z indyw. systemów grzewczych oraz działania promocyjne i edukacyjne zakładane w P.

RPLU.04.01.00-06-0052/16

GMINA WERBKOWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 606 181,16

1 325 865,40

1 126 985,59

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-07

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Poprawa jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą dla zrównoważonego rozwoju
Gminy Łukowa

Projekt tworzy nowe instalacje do produkcji energii ze słońca i biomasy,a jego real.odbędzie się na obszarze OSI:4.Typ proj.:Budowa i przebudowa infrastruktury RPLU.04.01.00-06-0053/16
służącej do produkcji en.pochodzącej zOZE.Proj.odpowiada na zdiagnozowane potrzeby interesariuszy.Gł.problemem do rozwiązania będzie obniżenie szkodliwej
emisji CO2na obsz.Gm.Łukowa przez poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększ.udziału en.słonecznej i z biomasy w końcowym zużyciu en.cieplnej-zakup i
montaż 685instalacji solarnych próżniowych(1575W,1-2os.-131szt,2100W,3-4os.-226szt,3150W,5-6os-253szt,4200W,7+os.-75szt-montaż na elewacji lub dachu)
o łącznej mocy 1,7929MWi 82pieców na biomasę(pellet:20kW-63szt;24kW-10szt;gazujące:22kW-9szt)o łącz.mocy1,698MW.Moc wszystkich inst.w
proj.wynosi:3,4909MW.Real.wyłącznie w budynkach prywatnych.Założenia proj.:-zastępowanie istniejącej produkcji en.z surowców kopalnych produkcją z OZE wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania en.w oparciu o technologie TIK (w tym pomiaru,obsługi i monitoringu wykorzystania en.w kontekście ich
skalowalności,elastyczności i niezależności od dostawców)-uruchamia serwisy,za pośred.których użytkow.będą mogli dokonywać transakcji on-line (zawieranie
umów,odczyty liczników,pobieranie opłat,stan rozliczeń,uwagi i skargi, zapytania,dostępność dotychczasowych i nowych usług -wpływa na real.celów o
charak.strateg.jako element szerzej zaplanowanych działań w których istotnym efektem jest kumulacja i koordynacja inwestycji,których łączna real.przez efekt
skali pozwala uzyskać lepsze rezultaty przez wpisywanie się w PGN-zawiera rozwiązania gwarant.trwałość proj.w zakr.dostaw paliwa lub en.(instalacje
kumulujące en.)-Efektywność kosztowa budowy 1jednostki wytw. en.cieplnej-8815,45zł -Efektywność kosztowa 1MW dod. zdolności wytw.en.-1936893,33zł Zakres
proj.nie obejmuje wsparcia opis.w art.1ust.2-5RozpKomisji (UE)NR651/2014 z17VI2014r.Na obszarze objętym real. proj.nie istnieje konieczność opracowania
programów dot.ochrony powietrza

GMINA ŁUKOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

8 768 238,00

7 923 650,00

6 735 102,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-12

2019-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w Biłgoraju.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego, dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. W ramach
projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych (2, 3 i 4 panelowe) na budynkach mieszkańców Miasta Biłgoraj: łącznie 386 zestawów (857
paneli) o mocy 1,11MW. Z zainstalowanych kolektorów słonecznych będzie korzystać ok.1340 os. Ponadto w ramach projektu zostanie zainstalowanych 72 kotły
opalanych biomasą (drewno, pellet, brykiety drzewne, zrębki, odpady drzewne, słoma) o łącznej mocy 1520kW. Zostanie utworzona podstrona internetowa
promująca odnawialne źródła energii - portal ten będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek
czystej energii na obszarze peryferyjnym. W ramach projektu zostanie także wykonany System TIK, który w swoich założeniach będzie m.in. zbierać i
przechowywać w centralnej bazie danych informacje o instalacjach OZE, produkcji energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę instalacji OZE i w
razie konieczności powiadamiać określonych użytkowników systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instalacjami
(wprowadzanie do systemu nowych urządzeń, wprowadzania zmian ich właściwości itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez określone
grupy instalacji (np. wg rodzaju instalacji, lokalizacji) energii w określonych okresach czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością
symbolizacji wg rodzaju, mocy itp. Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", który celem jest poprawa
jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i
realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.

RPLU.04.01.00-06-0055/16

GMINA MIASTO BIŁGORAJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 260 412,29

4 556 427,80

3 872 963,63

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-24

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Telatyn

Celem głównym projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm.
Telatyn. Realizacja projektu posłuży również dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii cieplnej, a tym samym poprawie bezpieczeństwa energetycznego
mieszkańców gminy. Ponadto wzrost wytwarzania energii cieplnej z OZE przyczyni się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i
poprawy jego jakości. Stanie się to dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W konsekwencji inwestycja w rozwój instalacji OZE poprawi
komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz podniesie atrakcyjność społeczno-gospodarczej gminy.
W ramach projektu na terenie gminy Telatyn zostaną zainstalowane 142 instalacje kolektorów słonecznych. Zestawy kolektorów słonecznych będą składały się z 2
lub 3 absorberów, o łącznej mocy od 3,4 kW do 4,65 kW. W wyniku realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE na terenie gminy wyniesie
0,64541 MW, a produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wytwórczych wykorzystujących OZE osiągnie wartość 270,804 MWh/rok. Szacuje się
także, że dzięki zainstalowaniu nowych OZE roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 147,832 ton ekwiwalentu CO2. Planowana inwestycja jest
zgodna szeregiem dokumentów strategicznych wykazanych w niniejszym wniosku w punkcie 2.11, zapisami Strategii Rozwoju Gminy Telatyn. Inwestycja jest
również zgodna z Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej. Zgodnie z ww. dokumentem na terenie Gminy Telatyn, należącej do powiatu tomaszowskiego
nie stwierdzono przekroczenia choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0056/16

GMINA TELATYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 435 807,83

1 188 951,00

1 010 608,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-06

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim - dostawa i montaż kolektorów
słonecznych oraz pieców na biomasę na terenie nieruchomości położonych na obszarze gminy Batorz - Etap II

Projekt (P.) zakłada instalację 174 szt. zestaw. kol. słonecznych. (42szt. o mocy 2100W każdy, 75szt. - 3150W i 57szt.-4200W ) posadowionych wyłącznie na
dachach lub elewacjach i 49 kotłów na biomasę (17 o mocy 20kW każdy na pellet, 4 po 24kW na pellet, 22 po 22kW na drewno, 6 po 20 kW na owies) w obiekt.
prywat. do podgrz. CWU o sum. mocy 1,60MW. P. przewiduje też serwis www (TIK, ICT)., Usługę oprac. SW, Usługę wyk. dokum. tech., Usługę menedżera P., Koszty
osobowe, Usługę inspektora nadzoru, Działania promocyjne w ramach P.. Łączna liczba mieszkańców GB korzystających (GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji
P. wyniesie ok. 900 w 223 obiektach. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększenie stosowania OZE na terenie GB. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechn. techno. wytwarzania
czystej energii wśród mieszk. poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm.; CEL 2: Redukcja zanieczyszcz. powietrza atmosf. poprzez zmniejszenie emisji
związków szkodliwych dzięki zwiększ. udziału energii ze źródeł odnawialnych; CEL 3: Zmniejsz. obciążeń finans. społeczn. lokalnej wynikaj. z opłat za energ. dzięki
utworz. indywid. instal. wykorzysta. OZE; P. przycz. się do realiz. zarówno celu prioryt. 4 jak i celu główn. RPO WL. P. wpis. się w cele operac. (2.5; 3.6; 4.5) wskaz.
w SRWL 2014-2020. REZULTATEM jest: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych uzyskana poprzez montaż instalacji do podgrz. CWU o
sum. mocy 1,60MW (0,564MW-kolektory 1,04MW-piece), Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplar. w ilości 480,63tCO2/rok, Produkcja energii cieplnej z
nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE w ilości 1 066,31MWht/rok. Na podstawie PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA
DLA STREFY LUBELSKIEJ w GB nie stwierdzono przekroczenie choćby 1go poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających
ocenie jakości powietrza. Działania przewidziane w P. przyczyniają się do realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę stanu jakości powietrza

RPLU.04.01.00-06-0057/16

GMINA BATORZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 087 652,40

2 794 550,00

2 375 367,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-15

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Trzydnik Duży

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (420 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej
wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy gminy Trzydnik Duży nie korzystają z OZE. Jedynie w kilku budynkach zainstalowane są kolektory
słoneczne. Potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym na terenie gminy. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma
obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Trzydnik Duży) nie wskazano działań naprawczych ani
krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.
Problemem jest niska świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE, w tym energii
słonecznej. Niedobór technologii pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą
dotychczasowych sposobów zabezpieczenia dostaw energii. Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem, koksem i drewnem, notuje się
przypadki spalania odpadów plastikowych. Przekłada się to na rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do
powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji
solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa
pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami
instalacji); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz promocji OZE

RPLU.04.01.00-06-0062/16

GMINA TRZYDNIK DUŻY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 564 599,75

4 023 905,73

3 420 319,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-29

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Żółkiewka - kolektory słoneczne

Przedmiot: zakup i montaż instalacji solarnych (520 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody
użytkowej w gospodarstwach domowych. Jakość powietrza w gminie jest dobra- nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy
lubelskiej (do której należy gmina Żółkiewka) nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano
przekroczenia poziomów subst. podlegających ocenie jakości powietrza. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych: kolektory, podgrzewacz pojemnościowy
wody, grupa pompowa i sterownik, naczynie wzbiorcze, zabezpieczanie przed stagnacją, rurociągi, przewody, izolacja termiczna, odpowietrznik, płyn solarny;
2.portal internetowy (serwis do transakcji on-line); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji i promocji OZE). Zamontowanych 520 szt. instalacji
solarnych o łącznej mocy 1,97 MW. Instalacje będą zlokalizowane na budynku (dach lub ściana) oraz na gruncie. Typy instalacji i ich moce: TYP I- 2 szt.
kolektorów na dachu/ścianie- 108 szt. instalacji, moc zainstalowana kolektorów- 2670 W (łączna moc dla typu- 0,29 MW); TYP II- 3 szt. kolektorów na
dachu/ścianie- 152 szt., moc kolektorów- 4005 W (łączna moc dla typu- 0,61 MW); TYP III- 4 szt. kolektorów na dachu/ścianie- 37 szt., moc kolektorów- 5340 W
(łączna moc dla typu- 0,20 MW); TYP IV- 5 szt. kolektorów na dachu/ścianie- 7 szt., moc kolektorów- 6675 W (łączna moc dla typu- 0,05 MW); TYP V- 2 szt.
kolektorów na gruncie- 93 szt., moc kolektorów- 2670 W (łączna moc dla typu- 0,25 MW); TYP VI- 3 szt. kolektorów na gruncie- 72 szt., moc kolektorów- 4005 W
(łączna moc dla typu- 0,29 MW); TYP VII- 4 szt. kolektorów na gruncie- 40 szt., moc kolektorów- 5340 W (łączna moc dla typu- 0,21 MW); TYP VIII- 5 szt. kolektorów
na gruncie- 11 szt., moc kolektorów- 6675 W (łączna moc dla typu- 0,07 MW).

RPLU.04.01.00-06-0063/16

GMINA ŻÓŁKIEWKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 689 729,68

4 861 662,80

4 132 413,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-06-17

2019-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w gminie Wilków

Wnioskowany projekt dotyczy zakupu, montażu urządzeń produkujących energię cieplną w domach jednorodzinnych w Gminie Wilków. W szczególności projekty
obejmuje zakup i montaż 147 instalacji solarnych posiadających po dwa kolektory płaskie, 197 instalacji z trzema kolektorami oraz 14 instalacji z czterema
kolektorami (razem 358 instalacji). Celem jak najlepszego wykorzystania energii słonecznej kolektory montowane będą zarówno na dachach, elewacjach domów
oraz na gruncie przed budynkami. Łączna moc zainstalowanych urządzeń produkujących energię cieplną ze słońca wyniesie 1,34 MW, zaś uzysk solarny wyniesie
777 583,00 kWh/rok. Celem projektu jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną energooszczędną, wykorzystującą energię z odnawialnych źródeł, tj. słońca.
Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne regionu, gdyż pobór i zapotrzebowanie na kopalne surowce wykorzystywane obecnie do produkcji ciepłej
wody użytkowej znacznie spadnie (o ok. 415 ton/rok). Montaż nowych instalacji produkujących energię cieplną wpłynie na redukcję emisji gazów powodujących
efekt cieplarniany, w tym dwutlenku węgla, tlenków siarki czy azotu a także pyłów pogarszających stan środowiska naturalnego. Wykonanie solarów spowoduje
obniżenie produkcji energii z dotychczasowych źródeł, którymi w większości są indywidualne kotłownie opalane węglem, miałem, drewnem czy (w niewielkiej
ilości) gazem. Inwestycja obejmująca w/w zakres powodując zastąpienie energii pochodzącej ze źródeł tradycyjnych energią ze źródeł odnawialnych wpływa na
realizację celów tzw. pakietu energetyczno - klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Projekt wpływa na poprawę powietrza atmosferycznego
poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw konwencjonalnych podczas produkcji C.W.U. w zakresie emisji pyłów, np.
CO2, CO, tlenków siarki, tlenków azoty czy pyłów. Inwestycja zgodna jest z Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej.

RPLU.04.01.00-06-0065/16

GMINA WILKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 924 438,47

3 158 874,62

2 685 043,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-20

2020-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w gminie Chodel

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (417 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej RPLU.04.01.00-06-0067/16
wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy gminy Chodel nie korzystają z OZE. Jedynie w kilku budynkach zainstalowane są kolektory słoneczne.
Potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym na terenie gminy. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku
opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Chodel) nie wskazano działań naprawczych ani
krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.
Problemem jest niska świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE, w tym energii
słonecznej. Niedobór technologii pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą
dotychczasowych sposobów zabezpieczenia dostaw energii. Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem, koksem i drewnem, notuje się
przypadki spalania odpadów plastikowych. Przekłada się to na rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do
powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji
solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, podgrzewacz pojemnościowy wody, grupa pompowa i sterownik, naczynie
wzbiorcze, zabezpieczanie przed stagnacją, rurociągi, przewody, izolacja termiczna, odpowietrznik, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis do transakcji online zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami instalacji); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz
promocji OZE).

GMINA CHODEL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 510 553,35

3 948 663,02

3 356 363,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-07-02

2019-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki - Czysta Energia

Projekt tworzy nowe instalacje do produkcji energii ze słońca, a jego realizacja odbędzie się na obszarze OSI: 7.Nowoczesna wieś.Typ projektu:Budowa i
przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby
interesariuszy.Głównym problemem do rozwiązania będzie obniżenie szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gminy Ryki poprzez poprawę efektywności energetycznej
oraz zwiększenie udziału energii słonecznej w końcowym zużyciu energii cieplnej zakup i montaż 477 instalacji solarnych Moc instalacji wspartych w
proj.wynosi: 1,9414 MW Założenia projektu: -zastępowanie istniejącej produkcji energii z surowców kopalnych produkcją z OZE -wdrażanie inteligentnych
systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (w tym pomiaru, obsługi i monitoringu wykorzystania energii w kontekście ich skalowalności,
elastyczności i niezależności od dostawców) -uruchamia serwisy, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line (zawieranie
umów,odczyty liczników,pobieranie opłat,stan rozliczeń,uwagi i skargi, zapytania, dostępność dotychczasowych i nowych usług -wpływa na realizację celów o
charakterze strategicznym jako element szerzej zaplanowanych działań w których istotnym efektem jest kumulacja i koordynacja inwestycji, których łączna
realizacja poprzez efekt skali pozwala uzyskać lepsze rezultaty przez wpisywanie się w plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) -zawiera rozwiązania
gwarantujące trwałość proj.w zakresie dostaw paliwa lub energii (instalacje kumulujące energię) -Efektywność kosztowa budowy 1 jednostki wytwarzania energii
cieplnej-8084,43 zł -Efektywność kosztowa 1 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii-1986335,38 zł Zakres proj.nie obejmuje wsparcia opisanego w art. 1
ust. 2-5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.na obszarze objętym realizacją projektu nie istnieje konieczność opracowania
programów dot.ochrony powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0068/16

GMINA RYKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 924 877,17

3 869 154,50

3 288 781,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-06

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki - Przyjaźni
Środowisku

Projekt tworzy nowe instalacje do produkcji energii ze słońca, a jego realizacja odbędzie się na obszarze OSI:7.Nowoczesna wieś, 6 Typ projektu: Budowa i
przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby
interesariuszy.Głównym problemem do rozwiązania będzie obniżenie szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gminy Ryki poprzez poprawę efektywności energetycznej
oraz zwiększenie udziału energii słonecznej w końcowym zużyciu energii cieplnej poprzez montaż 477 instalacji solarnych. Moc instalacji wspartych w
proj.wynosi:dla energii słonecznej 1,9295 MW. Założenia projektu: -zastępowanie istniejącej produkcji energii z surowców kopalnych produkcją z OZE -wdrażanie
inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (w tym pomiaru, obsługi i monitoringu wykorzystania energii w kontekście ich
skalowalności, elastyczności i niezależności od dostawców) -uruchamia serwisy, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji online (zawieranie umów,odczyty liczników,pobieranie opłat,stan rozliczeń,uwagi i skargi, zapytania, dostępność dotychczasowych i nowych usług -wpływa na
realizację celów o charakterze strategicznym jako element szerzej zaplanowanych działań w których istotnym efektem jest kumulacja i koordynacja inwestycji,
których łączna realizacja poprzez efekt skali pozwala uzyskać lepsze rezultaty przez wpisywanie się w PGN -zawiera rozwiązania gwarantujące trwałość proj.w
zakresie dostaw paliwa lub energii (instalacje kumulujące energię) -Efektywność kosztowa budowy 1 jednostki wytwarzania energii elektrycznej-8 069,46 zł Efektywność kosztowa 1 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii-1 994 885,46 zł Zakres proj.nie obejmuje wsparcia opisanego w art. 1 ust. 2-5
Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17VI2014 r.Na obszarze objętym realizacją projektu nie istnieje konieczność opracowania programów
dot.ochrony powietrza

RPLU.04.01.00-06-0069/16

GMINA RYKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 895 380,18

3 839 657,50

3 263 708,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-12

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Ekologiczne partnerstwo - kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE w Gminie Dorohusk

Projekt dotyczy zakupu i montażu 323 zestawów instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych do podgrzania CWU w budynkach indywidualnych. Inwestycja
RPLU.04.01.00-06-0070/16
będzie realizowana na podstawie projektów wzorcowych. Na potrzeby inwestycji przygotowano projekty na następujące instalacje: 1. Dla gospodarstw
domowych do 4 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 2 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych,
modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 248 kpl. 2. Dla gospodarstw domowych od 5 do 6 osób: instalacja
kolektorów słonecznych składająca się z 3 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką
i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 66 kpl. 3. Dla gospodarstw domowych powyżej 7 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z
4 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja
przewiduje montaż 9 kpl. Celem głównym przedsięwzięcia jest skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy
Dorohusk dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia oraz tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego,
sektora turystyki i rekreacji oraz promowania rozwoju sektora usługowego okołoturystycznego. Rezultaty: moc urządzeń z OZE - 1,168 MW, uzysk OZE - 808,7
MWh, redukcja CO2 - 477,8 t/rok. Gmina nie posiada programu ochrony powietrza i nie ma konieczności opracowania takiego programu (brak przekroczeń
poziomów dopuszczalnych).

GMINA DOROHUSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 891 978,31

3 456 374,36

2 937 918,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-04

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (223 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania c.w.u.
w gospodarstwach dom. W gminie podejmowane są działania w celu wykorzystania OZE, w tym przez mieszkańców. Zrealizowano projekt "Energia słoneczna w
gminach Gorzków i Rudnik"- zamontowano solary w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wciąż potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie
paliwowo-energetycznym w gminie, m.in. w celu poprawy powietrza. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu
ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Rudnik) nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy, co oznacza
że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Problemem jest niedostateczna świadomość
mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE, w tym energii słonecznej. Niedobór technologii
pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą sposobów zabezpieczenia dostaw energii.
Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem, drewnem, notuje się przypadki spalania odpadów plastikowych. Przekłada się to na rosnące
zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie i
negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory
słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal
internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający kontakty z użytkownikami); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekolog.
mieszkańców, promocji OZE)

GMINA RUDNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 504 380,82

2 146 314,13

1 824 367,01

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
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Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dołhobyczów i w Gminie Mircze

Niniejszy projekt będzie realizowany w partnerstwie przez Gminę Dołhobyczów (lider projektu) oraz Gminę Mircze (partner projektu) i obejmuje instalację
RPLU.04.01.00-06-0072/16
kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie obu Gmin. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu: 1. Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii odnawialnej (CI30) 1,24 MW; 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 259,56 ton ekwiwalentu CO2/rok; 3. Produkcja
energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 1 351,35 MWht/rok. Grupą docelową projektu są mieszkańcy
Gminy Mircze oraz Gminy Dołhobyczów, u których zainstalowane zostaną kolektory słoneczne oraz kotły na biomasę. Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym: 1. Studium Wykonalności 2. Dostawy i montaż Gmina Dołhobyczów 3. Dostawy i montaż Gmina Mircze 4. Nadzór
inwestorski Gmina Dołhobyczów 5. Nadzór inwestorski Gmina Mircze 6. Technologie informacyjno - komunikacyjne TIK 7. Dokumentacja techniczna (SIWZ) 8.
Promocja Oraz po stronie wydatków niekwalifikowanych: 1. Dokumentacja techniczna Gmina Dołhobyczów 2. Dokumentacja techniczna Gmina Mircze 3. Analiza
techniczna wraz z ekobilansem Gmina Dołhobyczów 4. Analiza techniczna wraz z ekobilansem Gmina Mircze. W G.Dołhobyczów zainstalowanych zostanie 5
kotłów na biomasę (2x12 kW, 2x20kW, 1x28 kW) oraz 105 kolektorów (40x2,6 kW, 54x3,9kW, 11x5,2kW). W G.Mircze zainstalowanych zostanie 13 kotłów na
biomasę (6x12kW, 1x35kW, 1x20kW, 3x24kW, 2x28kW) oraz 151 kolektorów (60x2,6kW, 76x3,9kW, 15x5,2kW) Łączna moc dla projektu: Solary=0,9022 MW,
Kotły=0,347 MW. Posadowienie kolektorów słonecznych względem budynków: Gm.Dołhobyczów: 47 ściana/dach, 40 dach, 18 ściana. Gm.Mircze: 104 dach, 41
elewacja, 5 balkon, 1 taras. Projekt jest zgodny z założeniami Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej poprzez wykorzystanie OZE jako narzędzia do
osiągnięcia wymaganej jakości powietrza w regionie.

GMINA DOŁHOBYCZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 216 988,65

2 895 280,00

2 460 988,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
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Nie dotyczy

Odnawialne źródła czystej energii w Gminie Puchaczów - montaż paneli fotowoltaicznych

Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz
zwiększenie atrakcyjności gminy Puchaczów, poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii. Realizacja założonego celu pozwoli
na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Gminy wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na
podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój obszaru Gminy. Realizacja projektu umożliwi również obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców
Gminy na zapewnienie dostarczenia energii elektrycznej. Zidentyfikowane cele stanowią łącznie logiczną całość, która umożliwi spełnienie wszystkich
zaobserwowanych potrzeb interesariuszy oraz rozwiązanie opisanych we wcześniejszych rozdziałach problemów. Wskaźniki rezultatu: 1. Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 847,4 MWhe/rok, 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 302,58
tony ekwiwalentu CO2/rok, 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 847,4 MWh/rok.
W ramach inwestycji zaplanowano realizację następujących zadań: zestaw o mocy 3,0 kW VAT 8%, zestaw o mocy 3,0 kW VAT 23%, zestaw o mocy 5,0 kW VAT 8%,
zestaw o mocy 5,0 kW VAT 23%, zestaw o mocy 10,0 kW VAT 8%, zestaw o mocy 10,0 kW VAT 23%, Dokumentacja projektowa, studium wykonalności, promocja,
portal internetowy, nadzór inwestorski. Z efektów realizacji projektu będą korzystać różnorodne grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców
Gminy. Realizacja wszystkich zaplanowanych zadań umożliwi realizację celów projektu oraz osiągnięcie założonych wskaźników. Projekt jest zgodny z
założeniami Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej poprzez wykorzystanie OZE jako narzędzia do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza w regionie.

RPLU.04.01.00-06-0073/16

GMINA PUCHACZÓW
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Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 060 296,45

3 493 615,00

2 969 572,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-20
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04 Wspieranie przejścia na
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Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Puchaczów- montaż kolektorów słonecznych etap II.

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności
RPLU.04.01.00-06-0074/16
gminy Puchaczów poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii Zaplanowane do zrealizowania w ramach projektu: cel główny ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Puchaczów, poprzez
zastosowanie infrastruktury wykorzystującej OZE oraz cele szczegółowe wpisują się w realizację celów przewidzianych w ramach 4 Osi RPO WL na lata 20142020 "Energia przyjazna środowisku", cel: udział OZE w produkcji energii ogółem do 2020 r.: 15%, priorytet inwestycyjny 4a: Wspieranie wytwarzania i
dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu wywrze istotny wpływ na zidentyfikowany w programie specyficzny wskaźnik
rezultatu w sposób bezpośredni, tzn. poprzez instalację infrastruktury wykorzystującej OZE jako alternatywę dla konwencjonalnych źródeł energii. Kluczowe
rezultaty projektu: 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30) 1,09 MW 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)
370,70 tony ekwiwalentu CO2/rok 3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 589,58
MWh/rok Z efektów realizacji projektu będą korzystać różnorodne grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy Puchaczów. W ramach
projektu przewidziano realizację następujących zadań: 1. zestaw o mocy 2,8 kW 2. zestaw o mocy 4,2 kW 3. zestaw o mocy 5,6 kW 4. Dokumentacja projektowa 5.
studium wykonalności 6. promocja 7.portal internetowy 8. nadzór inwestorski. projekt jest zgodny z założeniami Programu ochrony powietrza dla strefy
lubelskiej poprzez wykorzystanie OZE jako narzędzia do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza w regionie.

GMINA PUCHACZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 854 006,69

3 390 972,17

2 882 326,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-20
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Konkursowy

22 Działalność związana ze
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010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

OZE w gminie Michów

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę. Instalacje OZE zostaną zamontowane na
obiektach prywatnych w Gminie Michów . Łączna moc zainstalowana wyniesie 1,3790 MW. Liczba zestawów solarnych - 376, liczba instalacji fotowoltaicznych 4 , liczba kotłów na biomasę - 4 szt. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą .
Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów
końcowych. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz
bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Michów (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć
przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 1, 379 MW. Liczba jednostek
wytwarzania energii cieplnej - 380 szt. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej - 4 szt.Spadek emisji CO 2 - 559,27 Mg/rok. Produkcja energii
elektrycznej -12,76 MWe/rok. Produkcja energii cieplnej 965,50 MWth/rok. Moc zainstalowana dla energii ze słońca - 1, 299 MW. Moc zainstalowana dla energii
z biomasy - 0,08 MW. Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie
wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Michów , co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji
podlegających ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0075/16

GMINA MICHÓW
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Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
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4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 479 173,45

3 216 706,90

2 734 200,86

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)
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Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odanwialne źródła energii w Gminie Księżpol

Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Rezultatem projektu jest
"Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)" - 182,46 tony ekwiwalentu CO2 / rok. Głównymi grupami docelowymi są mieszkańcy i turyści z
terenu gminy (szczegółowy opis znajduje się w studium wykonalności). Projekt przewiduje wykonanie 160 instalacji kolektorów słonecznych (montowanych na
budynkach oraz na posesjach). Dodatkowo w projekcie zaplanowano zadania towarzyszące (opracowanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji
projektowej i kosztorysu inwestorskiego, wykonanie platformy internetowej zarządzającej energią w oparciu o technologię TIK oraz przeprowadzenie promocji
poprzez ustawienie 23 tablic i informacji na stronie www). Analiza wybranego wariantu projektu potwierdza trafność wyboru: - wariant przyczyniający się do
realizacji celów projektu - wariant przedstawiający najniższe nakłady na jednostkę miary rezultatu - wariant najszybciej wykonalny z uwagi na najmniej
skomplikowany charakter i ograniczenie spraw proceduralnych do minimum - nieskomplikowany charakter wariantu nie wymagania angażowania lub
zatrudniania nowych osób - realizacja wariantu nie powoduje konieczności uzyskania dodatkowych pozwoleń - wariant najbardziej akceptowalny przez
społeczność lokalną i władze gminy - realizacja wariantu na obszarze strategicznej interwencji (OSI): 4. Obszary gospodarczego wykorzystania walorów
przyrodniczych i kulturowych - projekt wpisujący się w cele wszystkich dokumentów strategicznych ( na poziomie ponadregionalnym, regionalnym i lokalnym). W
Programie Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej stwierdzone zostały ponadnormat poziomy szkodliwego pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10). W skład pyłu
zawieszonego mogą wchodzić substancje toksyczne m.in. benzo(a)piren. W związku z powyższym planowana inwest polegająca na zmniejszeniu emisji
szkodliwych substancji do środ zgodna jest z POP

RPLU.04.01.00-06-0076/16

GMINA KSIĘŻPOL
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Województwa
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4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 754 450,10

1 580 090,73

1 343 077,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!
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Nie dotyczy

Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w Gminie Krzczonów

Projekt obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę w Gminie Krzczonów. Celem głównym projektu jest
ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Gminy Krzczonów, poprzez
zastosowanie infrastruktury wykorzystującej niekonwencjonalne źródła energii. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu: 1. Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) 2,81 MW; 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 681,84 (tony ekwiwalentu
CO2/rok); 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 238,26 MWhe/rok; 4. Produkcja
energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 1776,08 MWht/rok. Grupą docelową projektu są mieszkańcy
Gminy Krzczonów, u których będą zainstalowane kotły na biomasę, kolektory oraz panele fotowoltaiczne. Projekt nie obejmuje budynków użyteczności publicznej.
Ilość planowanych instalacji: Kolektory słoneczne: 2,73kW- 233 szt., 4,09kW- 167 szt., 5,45kW- 21 szt., Łącznie 421 szt. kolektorów słon. Instalacje
fotowoltaiczne: Ogniw 8 moc 2,28kW- 23szt., Ogniw 10 moc 2,85kW- 35szt. Ogniw 14 moc 5,45kW- 26szt., Łącznie inst. fotowoltaiczne: 84 szt. Kotły na biomasę:
moc 35kW- 4 kotły, moc 25kW- 40 kotły, Łącznie kotłów: 44szt. Projekt jest zgodny z założeniami Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej poprzez
wykorzystanie OZE jako narzędzia do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza w regionie. Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla Gminy Krzczonów w celu
dalszej poprawy stanu czystości powietrza na terenie Gminy należy zwrócić uwagę przede wszystkim na doprowadzenie sieci gazowej i propagowanie
alternatywnych źródeł energii. Koszty dot. 2 wężownicy ujęto po stronie wydatków niekwalifikowanych.

RPLU.04.01.00-06-0077/16

GMINA KRZCZONÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

7 219 135,03

5 939 235,37

5 048 350,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-07

2019-04-07

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Kraśnik dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla
poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę - część I

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W ramach projektu zostanie
RPLU.04.01.00-06-0078/16
zamontowanych 122 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 358,8 kW (85 zestawów solarnych na dachu/ścianie budynku z zasobnikiem 2 kolektory o
mocy 2,6 kW, 32 zestawów solarnych na dachu/ścianie budynku z zasobnikiem 3 kolektory o mocy 3,9 kW, 3 zestawy solarne na gruncie bez zasobnika 2
kolektory o mocy 2.6 kW, 1 zestaw solarny na gruncie bez zasobnika 3 kolektory o mocy 3,9 kW, 1 zestaw solarny na budynku gospodarczym z zasobnikiem 2
kolektory o mocy 2,6 kW) wykorzystujących energię promieniowania słonecznego do produkcji energii cieplnej.42 kotły na biomasę o mocy 980 kW(14 kotłów bez
zasobnika w budynkach mieszkalnych o mocy 20 kW i 28 kotłów bez zasobnika w budynkach mieszkalnych o mocy 25 kW). Z zainstalowanych kotłów na biomasę
korzystać będzie około 126 osób, natomiast z kolektorów słonecznych 437 osób. Zostanie zaktualizowana podstrona internetowa promująca odnawialne źródła
energii - portal ten będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek czystej energii na obszarze
peryferyjnym. W ramach projektu zostanie także wykonany System TIK, który w swoich założeniach będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych
informacje o instalacjach OZE, produkcji energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę instalacji OZE i w razie konieczności powiadamiać
określonych użytkowników systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji. Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z "Programem ochrony
powietrza dla strefy lubelskiej", który celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji z
indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.

GMINA KRAŚNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 011 302,69

1 676 419,79

1 424 956,82

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-13

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w Gminie Wyryki

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (229 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej
wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Typy i moce: 1 - 51 szt - ., 2 -47 szt - (3,1 kW.); 3-67 szt; 4-35szt. (4,67 kW); 5-11szt.; 6-15 szt. (6,23 kW); 7-1szt.; 82szt.(7,79 kW). Kolektory zostaną zamontowane zarówno na dachach, elewacjach oraz gruncie. Mieszkańcy gminy Wyryki nie korzystają z OZE. Jedynie w kilku
budynkach zainstalowane są kolektory słoneczne. Potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym na terenie gminy. Jakość powietrza w
gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Wyryki) nie
wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji
podlegających ocenie jakości powietrza. Problemem jest niska świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych
i wykorzystaniu OZE, w tym energii słonecznej. Niedobór technologii pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim
zainteresowaniem OZE i zmianą dotychczasowych sposobów zabezpieczenia dostaw energii. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach
mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie
przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami instalacji); 3.aplikacja
na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz promocji OZE.

RPLU.04.01.00-06-0080/16

GMINA WYRYKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 582 682,87

2 211 158,74

1 879 484,92

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-11

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Firlej

Celem głównym projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm. Firlej.
Realizacja projektu posłuży również dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii cieplnej, a tym samym poprawie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców
gminy. Ponadto wzrost wytwarzania energii cieplnej z OZE przyczyni się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego
jakości. Stanie się to dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W konsekwencji inwestycja w rozwój instalacji OZE poprawi komfort życia
mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz podniesie atrakcyjność społeczno-gospodarczą gminy. Powyższe
rezultaty zostaną osiągnięte, dzięki zadaniom realizowanym w projekcie tj. montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych i użyteczności
publicznej.W ramach projektu na terenie gminy Firlej zostanie zamontowanych 508 instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych. Zestawy
kolektorów słonecznych będą składały się z 1 absorbera, o łącznej mocy od 2,72 kW do 3,36 kW. Projekt przewiduje również zainstalowanie 25 szt kotłów na
biomasę (13 kotłów o mocy 25 kW i 12 kotłów o mocy 20 kW) z czego 2 zostaną zainstalowane w budynkach użytecz. publiczn. W wyniku realizacji projektu
dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE na terenie gminy wyniesie 2,144 MW, a produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wytwórczych
wykorzystujących OZE osiągnie wartość 1208,86 MWh/rok. Szacuje się także, że dzięki zainstalowaniu nowo wybudowanych OZE roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych wyniesie 731,75 ton ekwiwalentu CO2. Planowana inwestycja jest zgodna szeregiem dokumentów strategicznych wykazanych w niniejszym
wniosku w punkcie 2.11, zapisami Strategii Rozwoju Gminy Firlej , Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gm. Firlej oraz Programem ochrony powietrza dla strefy
lubelskiej.

RPLU.04.01.00-06-0081/16

GMINA FIRLEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 253 435,57

4 949 649,34

4 207 201,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-09

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.01.00-06-0071/16

Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Kurów

Projekt (P.) zlokalizowany na ter. woj. lubelskiego, w pow. puławskim, w gm. Kurów (GK).Teren P. obejmuje 18 miejscowości w GK. Zakres P. zakłada instalację 475 RPLU.04.01.00-06-0082/16
szt. zestawów kolektorów słonecznych w obiektach prywatnych do przygotowania C.W.U. o łącznej mocy 1,42MW. P. przewiduje również zaprojektowanie i
wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców GK korzystających
(GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok.1400 w 475 obiektach. Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5lat) własnością GK, będą
usytuowane na budynkach stanowiących własność osób prywat., z którymi GK. podpisała umowy użyczenia. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększenie stosowania OZE
na terenie GK. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszk. poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy
[475 szt. o łącznej mocy 1,42MW w 2018r.,produkcja 853,02MWht w 2019r.].; CEL 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejsz. emisji
związków szkodliwych dzięki zwiększ. udziału energii ze źródeł odnawialnych [290,90 t. ekwiwalentu CO2 / rok od 2019r.].CEL 3: Zmniejsz. obciążeń finansowych
społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE [475 instalacji od 2018r.]. Teren gm.
Kurów objęty jest "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej". Zgodnie z nim na terenie gm. Kurów nie stwierdzono przekroczeń.

GMINA KURÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 658 149,35

4 446 450,00

3 779 482,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-01

2019-07-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Ekologiczne inwestycje w Gminie Kodeń

Gł.celem projektu jest wzrost stosowania odnaw.źródeł energii wpływający na poprawę jakości środowiska natural.oraz podniesienie poziomu życia
RPLU.04.01.00-06-0083/16
mieszkańców Gminy Kodeń.Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy gminy biorący w nim udział. W ramach projektu zainstalowanych zostanie
łącznie:162szt. zestaw.kolektorów słonecz.płaskich, 22 szt.pomp ciepła do c.w.u.,20 szt.kotłów na biomasę w budynkach mieszkal.i 4 szt. w bud.użyteczności
publicznej .Projekt przyczyni się do energetycznego wykorzystania odpadów oraz zawiera rozwiązania kumulujące energię.Ograniczenia zapotrzebowania na
energię cieplną oraz elektryczną produkowaną w sposób tradycyjny przełoży się na zastępowanie istniejącej energii z surowców kopalnych produkcją ze źródeł
odnawialnych.Zgodnie z bilansem projektu stosowane rozwiązania mają na celu wyrównanie kosztu kWh wyprodukowanego z alternatywnych i tradycyjnych
źródeł surowców kopalnych.Montowane w ramach projektu instalacje zostaną wyposażone w rozwiązania,które w oparciu o technologie TIK umożliwią pomiar,
obsługę i monitoring wykorzystywania energii.Każdy z systemów monitor.będzie umożliwiał zbieranie niezbędnych danych z instalacji, pozwalając śledzić
parametry jej pracy i ilość wyprodukowanej energii. Utworzona zostanie platforma internetowa zawierająca informacje nt.projektu oraz umożliwiająca jego
uczestnikom na dokonywanie transakcji on-line (skargi i wnioski, zgłaszanie usterek). Kluczowymi rezultatami projektu będzie określona ilość produkowanej
energii z OZE oraz redukcji emisji zanieczyszczeń. Zgodnie z POP dla strefy lubelskiej w gminie wartość pyłów PM10 waha się od 13 do 16 µg/m3. Projekt jest
zgodny z opracowanymi programami ochrony powietrza. Wpłynie na realizację celów określonych w Programie ochrony powietrza dla strefy lubelskiej w zakresie
poprawy jakości powietrza m.in. poprzez realizację działań zmierzających do obniżenia emisji z ogrzewania oraz działań promocyjnych i edukacyjn.wpływ.na
podniesienie świadomości ekolog.mieszkańc.

GMINA KODEŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 087 016,71

2 621 713,88

2 228 456,79

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-05

2018-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Montaż instalacji OZE w Gminie Rossosz

Głównym celem proj. jest wzrost stosowania OZE wpływający na poprawę jakości środowiska natur. oraz podniesienie poziomu życia mieszk. Gminy Rossosz. Jego RPLU.04.01.00-06-0084/16
grupę docel. stanowią mieszk. biorący w nim udział. W proj. zainstalowanych zostanie: 35 szt. zest. kolektorów słonecznych płaskich do c.w.u. o łącznej mocy 0,15
MW, 44 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącz. mocy 0,12 MW oraz 36 sz. kotłów na biomasę o łącz. mocy 0,75 MW. Proj. przyczyni się do energet. wykorzystania
odpadów drzewnych, ograniczenia zapotrzeb. na energię cieplną i elektryczną produk. w sposób tradyc., co przełoży się na zastępowanie energii z surowców
kopalnych produkcją z OZE. Wpłynie na realiz. celów POP dla strefy lubelskiej w zakresie poprawy jakości powietrza m.in. poprzez realiz. działań zmierz. do
obniżenia emisji z ogrzewania indyw. oraz działań promoc. i eduk. wpływających na podniesienie świadomości ekolog. mieszk. Rozwiąz. mają na celu wyrównanie
kosztu kWh wyproduk. z alternatywnych i tradycyjnych źródeł surowców kopalnych. Instalacje zostaną wyposażone w rozwiąż., które w oparciu o technologie TIK
umożliwią pomiar, obsługę i monitoring wykorzyst. energii. Każdy z syst. monitoringowych będzie umożliw. zbieranie danych z instalacji, pozwalając śledzić
parametry jej pracy i ilość wyproduk.energii. Utworzona platforma intern. będzie zawierała inf. nt. proj., umożliwi na dokonyw. transakcji on-line (skargi i
wnioski, usterki), będzie zawier. moduł e-learningowy (promujący rozwiązania czystej energii, w tym promocję ośrodków czystej energii na obsz. peryferyjnych)
oraz kalkulator oszacowujący wpływ funkcj. gospodarstw domowych na zjawisko globalnego ocieplenia. Celem platformy będzie również stworzenie sytemu
zarządzania i monitorowania danych dot. energii wyproduk. przez inst. OZE. Klucz. rezultatami proj. będą: produkcja energii cieplnej z OZE - 622,88 MWht/rok i
energii elektrycznej 91,56 MWhe/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 286,76 ton ekw. CO2/rok.

GMINA ROSSOSZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 881 420,09

1 456 755,93

1 238 242,54

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-25

2018-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w gminie Trzebieszów

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (419 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej RPLU.04.01.00-06-0086/16
wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Łączna moc instalacji to 1,73 MW. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku
opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Trzebieszów) nie wskazano działań naprawczych ani
krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Z
rezultatów projektu skorzystają mieszkańcy, w których budynkach mieszkalnych zostaną zainstalowane kolektory- łącznie 419 gospodarstw. Problemem jest niska
świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE. Niedobór technologii pozwalających na
wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą dotychczasowych sposobów zabezpieczenia dostaw energii.
Efektem realizacji projektu będzie wzrost bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję
zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Przełoży się to na osiągniecie celu głównego projektu, tj. wzrost
potencjałów rozwojowych gminy Trzebieszów, podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Zakres projektu: 1.montaż
instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, podgrzewacz pojemnościowy wody, grupa pompowa i sterownik, naczynie
wzbiorcze, zabezpieczanie przed stagnacją, rurociągi, przewody, izolacja termiczna, odpowietrznik, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis do transakcji online zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami instalacji); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz
promocji OZE).

GMINA TRZEBIESZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 486 937,49

4 031 285,25

3 426 592,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-07

2019-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-Katolickiej Świętego Jana Nepomucena w Dorohusku

Proj. jest odp. na działania Wspólnoty UE na rzecz ochrony klimatu poprzez rozwój en. opartej na OZE. Gr. doc.: miesz. gm./parafianie i turyści. Cel gł.: zwiększone RPLU.04.01.00-06-0087/16
wykorzystanie OZE w gm. Dorohusk do 2017 r. Cele rezultatu: zwiększona zdolność wytwa. en. ze źródeł odn. Spadek emisji gazów ciepl. zwiększona prod. en.
elektrycznej z nowo wybudow. inst. wykorzyst. OZE zwiększona prod. en. cieplnej z nowo wybudow. inst. wykorzyst. OZE: Wskaźniki 1. Dodatkowa zdolność
wytwarz. en. ze źródeł odn. (CI30): 0,06 MW 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów ciepl. (CI34): 15,08 tony ekwiwalentu CO2 / rok 3. Produkcja en. elektrycznej
z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorz. OZE: 9,9 MWhe/rok 4. Produkcja en. cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorz. OZE: 121,39 MWht/rok Cele produktu: zwiększona liczba wybud. jedn. wytwarz. en. elektr. z OZE zwiększona liczba wybud. jedn.
wytwarz. en. cieplnej z OZE Wskaźniki: 1. Liczba wybud. jedn. wytwarz. en. elektr. z OZE: 5 szt. 2. Liczba wybud. jedn. wytwarz. en. cieplnej z OZE: 5 szt. Produkty: 3
jedn. ciepl. (pompy ciepła) o mocach 11 kW każda - kościół i 2 jedn. ciepl. (pompy ciepła) o mocach 11 i 5,3 kW - plebania oraz 3 jedn. elektr. (instalacje
fotowoltaiczne) - kościół i 2 jedn. elektr. (instalacje fotowoltaiczne) - plebania o łącznej mocy 10 kWp. Zadania: SW; Dok. tech.; En. geotermalna: [Rob. bud. montaż 5 jedn. wytwarz. en. cieplnej z OZE (pompy ciepła)] 3x kościół i 2x plebania; En. słoneczna: Dostawa i montaż 5 jedn. wytwarz. en. elekt. (fotowoltaika),
Doradztwo prawne w tym przygotowanie procedur przetargowych, Nadzór inż. i Menadżer proj. Inwestycja jest zgodna z Programem ochrony powietrza dla strefy
lubelskiej z XI. 2013 r. gdzie wśród działań naprawczych wskazano: ograniczenie emisji z indywid. systemów grzewczych. Dzisiaj w mniejszym lub większym
stopniu wszyscy jesteśmy uzależnieni od energii elektrycznej.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚWIĘTEGO JANA NEPOMUCENA W DOROHUSKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

528 777,73

429 364,60

364 959,91

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-02

2019-11-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

012 Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska)
oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej
na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru)

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

"Zielona energia w Gminie Żyrzyn- montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja zestawów kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę zgodnie z załączoną dokumentacją. Instalacje solarne
RPLU.04.01.00-06-0088/16
zostaną zamontowane na 264 obiektach prywatnych w Gminie Żyrzyn (łączna moc 1065,5 kW). piece na biomasę zostaną zainstalowane w 26 budynkach
prywatnych na terenie gminy Żyrzyn (łączna moc 480 kW ). Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną.
Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio
na poprawę stanu środowiska naturalnego.Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Żyrzyn (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu
wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 1,54 MW. Produkcja energii cieplnej -1212,60 MWth/rok.
Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej - 290 szt. Spadek emisji CO 2 - 689,22 Mg/rok.Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku
opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Żyrzyn, co oznacza
że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

GMINA ŻYRZYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 631 656,88

3 360 552,67

2 856 469,77

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-01

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

"Zielona energia w Gminie Żyrzyn- montaż instalacji fotowoltaicznych i aerotermalnych pomp ciepła"

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp aerotermalnych zgodnie z załączoną dokumentacją. Instalacje fotowoltaiczne
typu on - grid zostaną zamontowane na 40 obiektach prywatnych w Gminie Żyrzyn (łączna moc 100 kW). Pompy o łącznej mocy 48 kW zostaną zainstalowane na
26 budynkach prywatnych. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz
aerotermalną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz
bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Żyrzyn (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć
przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 0,165 MW. Produkcja energii
cieplnej -102,84 MWth/rok. Produkcja energii elektrycznej 92,92 MWe/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej - 40 szt. Liczba jednostek
wytwarzania energii cieplnej - 26 szt. Spadek emisji CO 2 - 101,08 Mg/rok.Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu
ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Żyrzyn, co oznacza że na jej terenie nie
odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0089/16

GMINA ŻYRZYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 058 568,07

974 137,10

828 016,53

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-01

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełżec

Celem głównym projektu jest "Poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwości pozyskiwania energii ze źródeł
RPLU.04.01.00-06-0090/16
odnawialnych poprzez wykorzystanie energii słonecznej i aerotermalnej w procesie dostaw ciepłej wody użytkowej". Osiągnięcie tego celu planowane jest poprzez
przeprowadzenie działań obejmujących zakup i montaż zestawów solarnych i powietrznej pompy ciepła na 35 prywatnych budynkach mieszkalnych
zlokalizowanych w gminie Bełżec. Instalacje solarne zamontowane zostaną w miejscowościach: Bełżec - 24, Brzeziny - 3, Chyże - 5, Szalenik Kolonia - 1, Żyłka - 1,
pompa ciepła w m. Bełżec - 1. Planowane do montażu instalacje solarne stworzą rozproszony system produkcji energii cieplnej, której uzyskanie wpłynie na
mniejsze wykorzystanie energii ze źródeł nieodnawialnych tj.: gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie
wskaźników rezultatu: -Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30) - 0,1414MW -Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 422,41t/rok -Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 71,20MWht/rok Bezpośrednio z
instalacji korzystać będą mieszkańcy budynków objętych projektem. Dzięki instalacji solarnej i pompy wykorzystywać będą oni energię słoneczną i aerotermalną
w procesie dostaw ciepłej wody użytkowej, co doprowadzi do zmniejszenia kosztów dostaw c.w.u., ograniczenia szkodliwego wpływu źródeł ciepła stosowanych w
ich budynkach mieszkalnych na jakość powietrza w gminie, zmniejszenia ilości surowca energetycznego, który będzie potrzebny do dostarczenia odpowiedniej
ilości ciepłej wody użytkowej. Odbiorcami projektu w sposób pośredni są także pozostali mieszkańcy Gm. Bełżec, turyści odwiedzający obszar gminy oraz
przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy, ponieważ poprawa jakości środowiska zwiększa jego atrakcyjność, zarówno dla inwestorów, jak i dla
osób odwiedzających.

GMINA BEŁŻEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

358 192,42

323 299,65

274 804,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-12

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

WYKORZYSTANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE NA TERENIE GMINY BYCHAWA Celem głównym jest Realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej
RPLU.04.01.00-06-0091/16
oraz Strategii Europa 2020. Projekt zlokalizowany jest na obszarze wiejskim (Oś 7: Nowoczesna Wieś będącego terenem o intensywnej produkcji rolniczej oraz
charakteryzującego się zróżnicowanym stanem zainwestowania). Pod względem administracyjnym gmina należy do województwa lubelskiego i powiatu
lubelskiego. Rezultaty projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Mg/rok - 3233,20 w 2019 r., Produkty projektu: Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 6,3 MW, Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1088 szt. W wyniku
realizacji wariantu zainstalowanych zostanie 242 kotły opalane biomasą o łącznej mocy 4,305 MW i 846 instalacji kolektorów panelowych o łącznej mocy 1999,5
KW (moce poszczególnych instalacji to: 369 x 1,71 kW; 476 x 2,86 kW i 1 x 7,15 kW), ciepłomierze z (5 % z odczytem zdalnym) a także uruchomione w ramach TIK
2 serwisy: 1 portal będzie posiadał formularz do zgłaszania awarii, zadawania pytań, uzyskania informacji, dokonania transakcji, zawarcia umowy. Drugi portal
dotyczy badania satysfakcji klienta podając dane o monitorowanej energii z TIK, umożliwi konsultacje społeczne. W wyniku realizacji projektu powstanie miejsce
pracy dla osoby niepełnosprawnej dokonującej: odczytów, przeglądów, udzielającej informacji, zasilającej portale w dane. Projekt jest skierowany do
indywidualnych gospodarstw domowych oraz Domu Opieki im. Św. Brata Alberta - zapewniającego całodobowy pobyt chorym. Inwestycja wynika z Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bychawa Cel strategiczny nr 2 Wzrost wykorzystania OZE oraz efektywność energetyczna sektora mieszkalnego i
gospodarczego poprzez wdrożenie inwestycji Działanie 2.2 Modernizacja indywidualnych źródeł energii c.o. oraz c.w.u. sektora mieszkalnego str. 66.

GMINA BYCHAWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

10 532 436,00

10 350 727,50

8 798 118,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-05

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

"Odnawialne źródła energii na terenie gminy Susiec"

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej na obszarze Gminy Susiec. Poprawa stanu
jakości powietrza na terenie Gminy Susiec przyczyni się do minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszeniu zanieczyszczenie środowiska
naturalnego. Osiągnięcie powyższego priorytetu planowane jest poprzez przeprowadzenie działań związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza m.in.
pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji
stanowią mieszkańcy Gminy Susiec, wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a przede wszystkim poprawi ich kondycję zdrowotną.
Korzyści wynikające z projektu zauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym. Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie budowa instalacji
urządzeń wspierających odnawialne źródła energii tj.: montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Susiec. Zaplanowany
montaż kolektorów słonecznych służących podgrzaniu wody (wykorzystaniu energii cieplnej) obejmuje 318 gospodarstw domowych, natomiast montaż paneli
fotowoltaicznych ( w celu produkcji energii) zdeklarowało 9 osób. Kluczowymi rezultatami przedmiotowego projektu będą: - Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych (CI30) -1,29718 MW - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 3875,1400 t/rok - Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 17,2550 MWhe/rok - Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 625,1000 MWhe/rok - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) EPC - 1 etat.

RPLU.04.01.00-06-0093/16

GMINA SUSIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 147 191,59

3 044 843,59

2 445 883,94

80,33 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-27

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do budowy systemów fotowoltaicznych i biomasy w gospodarstwach
indywidualnych w Gminie Trawniki.

W ramach projektu planuje się instalację 13 paneli fotowoltaicznych o mocy 2 kW, 30 paneli o mocy 2,5 kW, 79 paneli o mocy 3 kW (Łącznie 122 szt. o łącznej
mocy 338 kW). Planuje się również instalację 6 kotłów na biomasę o mocy 12 kW, 12 kotłów o mocy 16kW oraz 3 kotłów o mocy 20 kW (Łącznie 21 szt. o łącznej
mocy 324 kW). Wszystkie instalacje będą montowane tylko i wyłącznie u odbiorów indywidualnych, w projekcie nie ma budynków użyteczności publicznej. Gmina
Trawniki nie posiada programu ochrony powietrza. Projekt jest zgodny z założeniami Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej poprzez wykorzystanie
OZE jako narzędzia do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza w regionie. Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego,
poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Gminy Trawniki, poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej
odnawialne źródła energii. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone poprzez wskaźniki rezultatu: 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)
0,66 MW; 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 356,12 tony ekwiwalentu CO2/rok; 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 2 250,31 MWh/rok; 4. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 286,72 MWh/rok. Grupą docelową stanowią mieszkańcy Gminy Trawniki, u których zostaną zamontowane
nowe instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Zadania przewidziane do realizacji określone harmonogramem rzeczowo - finansowym: 1)
Opracowanie Studium Wykonalności 2) Opracowanie dokumentacji technicznej 3) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 4) Dostawa i montaż kotłów na
biomasę 5) Promocja projektu 6) Nadzór inwestorski

RPLU.04.01.00-06-0094/16

GMINA TRAWNIKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 198 527,95

1 891 426,58

1 607 712,59

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-10

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Zakrzówek drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii Etap II

Podstawowym zadaniem projektu jest zastąpienie istniejącej produkcji energii z surowców kopalnych produkcją ze źródeł odnawialnych. Zrealizowanych zostanie RPLU.04.01.00-06-0095/16
391 instalacji kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach mieszkalnych, w tym: 319 instalacji dwupanelowych o mocy 3,4 KW, 72 instalacje trzypanelowe
o mocy 5,1 KW. Posadowione będą bezpośrednio na obiektach, wysokość instalacji nie przekroczy 3 m ponad powierzchnię dachu. Całkowita moc urządzeń
wyniesie 1,45 MW, co pozwoli wyprodukować 614,88 MWh energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w ciągu roku. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:
209,70 ton ekwiwalentu CO2/ rok. Projekt wykorzystuje portale internetowe i inne narzędzia ICT w celu wdrożenia i promocji rozwiązań, usług i produktów czystej
energii. Utworzona zostanie strona internetowa projektu, która będzie zawierać m.in. następujące elementy: opis projektu, instrukcje obsługi instalacji,
informacje o OZE oraz możliwych do zastosowania technologiach, formularze do komunikacji elektronicznej pomiędzy użytkownikiem a wnioskodawcą. Każdy z
uczestników projektu będzie miał założony profil na stronie internetowej (z indywidualnym hasłem i loginem). Z jego pośrednictwem przekazywane będą
informacji o awariach urządzeń (w ramach serwisu), uwagi i skargi, a także dane do monitoringu efektów ekologicznych. Utworzone zostanie jedno miejsce pracy do obsługi infrastruktury zatrudniona zostanie osoba pochodząca z marginalizowanych na terenie gminy grup społecznych. Poprzez ograniczenie emisji "niskiej"
z palenisk domowych, w tym w szczególności pyłu zawieszonego PM10, którego ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej, projekt
przyczynia się do realizacji założeń "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" (została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do
opracowania Programu).

GMINA ZAKRZÓWEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 920 015,38

3 422 120,00

2 908 802,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-25

2019-01-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego, dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. W ramach
RPLU.04.01.00-06-0096/16
projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych (2, 3 i 4 panelowe) na budynkach mieszkańców gminy Radzyń Podl,łącznie 532 zestawy (1470
paneli) o mocy 1,82133MW. Z kolektorów słonecznych będzie korzystać ok.2100 os.Ponadto w ramach projektu zostanie zainstalowanych 40 kotłów na biomasę
(drewno,pellet,brykiety drzewne,zrębki,odpady drzewne,słoma) na budynkach mieszkalnych oraz 1 kocioł na budynku użyteczn.publ.(Budynek Stowarzyszenia
Ewangelizacji i Kultury Siedleckiej w m.Siedlanów)-łączna moc 750 kW (liczba korzystających: 156). Zostanie utworzona podstrona internetowa promująca
odnawialne źródła energii - portal ten będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek czystej
energii na obszarze peryferyjnym. W ramach projektu zostanie także wykonany System TIK,który będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych
inform.o instalacjach OZE, produkcji energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę inst. OZE i w razie konieczności powiadamiać określonych
użytkowników systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instal.(wprowadzanie do systemu nowych urządzeń, wprowadzania
zmian ich właściwości itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji (np. wg rodzaju instalacji, lokalizacji) energii w
określonych okresach czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy itp. Przedmiotowy projekt jest
spójny zgodny z "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", który celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych,
mi.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na
niskoemisyjne.

GMINA RADZYŃ PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 823 356,87

4 908 182,34

4 171 954,98

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-23

2018-06-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Gmina Nielisz przyjazna środowisku naturalnemu

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej na obszarze Gminy Nielisz. Poprawa stanu
jakości powietrza na terenie Gminy Nielisz przyczyni się do minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszeniu zanieczyszczenie środowiska
naturalnego. Osiągnięcie powyższego priorytetu planowane jest poprzez przeprowadzenie działań związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza m.in.
pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji
stanowią mieszkańcy Gminy Nielisz, wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a przede wszystkim poprawi ich kondycję zdrowotną.
Korzyści wynikające z projektu zauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym. Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie budowa instalacji
urządzeń wspierających odnawialne źródła energii tj.: montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Nielisz. Zaplanowany
montaż kolektorów słonecznych służących podgrzaniu wody (wykorzystaniu energii cieplnej) obejmuje 460 gospodarstw domowych, natomiast 80 osób
zdeklarowało zamontowanie paneli fotowoltaicznych w celu wykorzystania pochodzącej od niej energii elektrycznej. Kluczowymi rezultatami przedmiotowego
projektu będą: - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) -1,98066 MW - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(CI34) - 5916,944 t/rok - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 146,566 MWhe/rok Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 282,800 MWhe/rok - Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC - 1 etat. .

RPLU.04.01.00-06-0098/16

GMINA NIELISZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 627 775,77

5 011 384,42

4 259 676,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-03

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów

Celem głównym projektu jest "zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wojciechów". C. szczegółowe: 1.Zwiększenie efektywności
energetycznej gospodarstw domowych gminy Wojciechów. 2.Poprawa jakości środ. naturalnego gminy Wojciechów. Zidentyfikowano następujące gr.
interesariuszy:1.Inter. główni:władza lokalna G. Wojciechów, pracownicy UG, IZ RPO WL, mieszkańców gminy biorący udz. w proj. 2.Inter.
drugorzędni:mieszkańców G. nie biorący udziału w proj., lokalne zakłady energetyczne, rolnicy 3.Inter. kontekstowi (nie biorą udz. ale mogą oddziaływać na
proj.):instytucje publ. związane z ochr. środowiska, władze regionalne i powiatowe, organizacje ekologiczne Zadania: Z.I.Instalacja kolektorów słonecznych: 2
panele wraz z zasobnikiem 300l: -164 szt oraz instalacje kolektórów słonecznych 3 kolektory wraz z zasobnikiem 400 l: 7 szt. Z II. Instalacje fotowoltaiczne: 2,16
kW - 2 szt.; 3,42 kW-10 szt.; 3,78 kW-1 szt.; 4,32 kW-1 szt.; 4,86 kW - 1 szt. Z III. Prace przygotowawcze-studium wykonalności-1szt Z.IV.Nadzór inwestorski-1szt
Z.V.Promocja-tablica informacyjna-1szt Z.VI.Promocja-tablica pamiątkowa-1szt Z.VII.Promocja-portal internetowy-1szt. Rezultaty: 1.Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii odnawialne -0,64838 MW 2.Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących
OZE-52,33 MWhe/rok 3.Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE-371,15 MWht/rok
4.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych -233,75 t.ekw/rok Projekt wpisuje się w "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechów na lata
2014-2020", który ukierunkowany jest na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym ze słońca.

RPLU.04.01.00-06-0099/16

GMINA WOJCIECHÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 212 534,20

2 018 640,00

1 715 379,00

84,98 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-12

2019-08-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Kontynuacja działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE na terenie Gminy Czemierniki

Teren P. obejmuje 9 miejsc. w GCz. Zakres P. zakłada instalację 330 szt. zestaw. kol. słonecznych (215 szt. - 2panelowych., 99 szt. 3panelowych, 16 szt. 4
panelowych- w obiekt. prywat. do podgrz. CWU o sum. mocy 1,34MW. P. przewiduje również zaprojektowanie i wykon. portalu internet., kt będzie pełnił funkcje
eduk., promoc. oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszk. GCz korzystających (GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok. 1 400 w 330
obiektach. Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5lat) własnością GCz zostaną usytuowane na budynkach stanowiących własn. osób prywat., z kt GCz.
podpisała um. użycz. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększ. stosowania OZE na terenie GCz. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechnienie techno. wytwarzania czystej energii
wśród mieszk. poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [1,34MW w 2018r.].; CEL 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosf. poprzez zmniejsz. emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery [504,17 t. ekwiwal. CO2/rok od 2019r.]. CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finans. mieszk. Poprzez wykorz. OZE [729 Mwht/rok od
2019r.]. P. przyczynia się do realizacji zarówno celu prioryt. 4 (zakłada wsparcie wytwarzania i wykorzystania ener. pochodz. z OZE), jak i celu główn. RPO WL, tj.
podn. konkurencyj. regionu w oparciu o wewn. potencj., sprzyjaj. zwiększ. spójn. społ. i terytor. P., obok korz. społ. i gosp. będzie wpływ. na skuteczniejsze
przeciwdzi. zmianom klimatu. P. wpis. się w cele operac. (2.5- Wyposaż. Obsz. Wiej. w infrastr. transp., komun., energet.; 3.6 - Rozwój społeczeństwa
informacyjnego [uruchomienie serwisu www] w stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyr. dla potrzeb gosp. i rekreacji, przy
zachowaniu i ochron. walorów środ. przyrodn.) wskaz. w SRWL 2014-2020. GCz. Zlokalizowana jest w (OSI)7: Nowoczesna wieś. P. w części realizow. będzie na
obsz. Nat.2000. W zakresie wpływu na strefy ochronne GT dysponuje niezbędną dok. oraz opiniami i decyz. adm.

RPLU.04.01.00-06-0100/16

GMINA CZEMIERNIKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 569 822,90

3 120 957,34

2 652 813,73

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-01

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w Gminie Gorzków

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (178 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej
wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy gminy Gorzków korzystają z OZE w ramach projektu komplementarnego. Potrzebą jest zwiększenie
udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym na terenie gminy. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu
ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Gorzków) nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy, co
oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Problemem jest niska świadomość
mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE, w tym energii słonecznej. Niedobór technologii
pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą dotychczasowych sposobów
zabezpieczenia dostaw energii. Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem, koksem i drewnem, notuje się przypadki spalania odpadów
plastikowych. Przekłada się to na rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co powoduje wzrost
zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach
mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie
przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami instalacji); 3.aplikacja
na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz promocji OZE.
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GMINA GORZKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 747 376,94

1 606 111,22

1 365 194,53

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-22

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

CZYSTA ENERGIA W DOLINIE PIWONII

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W ramach projektu zostanie
RPLU.04.01.00-06-0102/16
zamontowanych 455 szt inst. kolekt. słonecznych na bud. mieszkaln. o łącznej mocy 1895,4 kW (230 zestawów solarnych z zasobnikiem na ścianie/dachu budynku
2 kolektorowe o mocy 3,24 kW; 190 zestawów solarnych z zasobnikiem na ścianie/dachu budynku 3 kolektorowe o mocy 4,86 kW; 35 zestawów solarnych z
zasobnikiem na ścianie/dachu budynku 4 kolektorowe o mocy 6,48 kW) wykorzystujących energię promieniowania słonecznego do produkcji energii cieplnej . Z
zainstalowanych kolektorów będzie korzystać ok. 1621 osób. Zostanie zaktualizowana podstrona internetowa promująca odnawialne źródła energii - portal ten
będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek czystej energii na obszarze peryferyjnym. W
ramach projektu zostanie także wykonany System TIK, który w swoich założeniach będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych informacje o
instalacjach OZE, produkcji energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę instalacji OZE i w razie konieczności powiadamiać określonych
użytkowników systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instalacjami (wprowadzanie do systemu nowych urządzeń,
wprowadzania zmian ich właściwości itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji (np. wg rodzaju instalacji,
lokalizacji) energii w określonych okresach czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy itp.
Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", który celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów
dopuszczalnych i docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich
likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.

GMINA PARCZEW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 506 924,00

4 060 478,86

3 451 407,03

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-01

2018-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - montaż instalacji fotowoltaicznych

Projekt (P.) zlokalizowany na ter. woj. lubelskiego, w pow. radzyńskim, w gm. Ulan-Majorat(GU).Teren P. obejmuje 18 miejscowości w GU. Zakres P. zakłada
RPLU.04.01.00-06-0103/16
instalację 152 szt. zestawów fotowoltaicznych w obiektach prywatnych do wytwarzania energii elektrycznej o łącznej mocy 0,31MW. P. przewiduje również
zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców
GU korzystających (GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok.700 w 152 obiektach. Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5lat) własnością GU,
będą usytuowane na budynkach stanowiących własność osób prywat., z którymi GU. podpisała umowy użyczenia. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększenie
stosowania OZE na terenie GU. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszk. poprzez powszechny montaż OZE na
terenie gminy [152 szt. o łącznej mocy 0,31MW w 2018r.,produkcja 353,09 MWhe w 2019r.].; CEL 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez
zmniejsz. emisji związków szkodliwych dzięki zwiększ. udziału energii ze źródeł odnawialnych [36,02 t. ekwiwalentu CO2 / rok od 2019r.].CEL 3: Zmniejsz. obciążeń
finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE [152 instalacji od 2018r.].

GMINA ULAN-MAJORAT

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 709 482,00

1 575 188,62

1 338 910,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-29

2020-05-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę

Projekt (P.) zlokalizowany na ter. woj. lubelskiego, w pow. radzyńskim, w gm. Ulan-Majorat(GU).Teren P. obejmuje 20 miejscowości w GU. Zakres P. zakłada
RPLU.04.01.00-06-0104/16
instalację 360 szt. zestawów kolektorów słonecznych i 19 kotłów na pellet w obiektach prywatnych do przygotowania C.W.U. o łącznej mocy 1,81MW. P.
przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna
liczba mieszkańców GU korzystających (GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok.1300 w 369 obiektach. Instalacje, będące przez cały okres trwałości
(5lat) własnością GU, będą usytuowane na budynkach stanowiących własność osób prywat., z którymi GU. podpisała umowy użyczenia. GŁÓWNYM CELEM P. jest
zwiększenie stosowania OZE na terenie GU. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszk. poprzez powszechny
montaż OZE na terenie gminy [379 szt. o łącznej mocy 1,81MW w 2018r.,produkcja 1465,09MWht w 2019r.].; CEL 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego poprzez zmniejsz. emisji związków szkodliwych dzięki zwiększ. udziału energii ze źródeł odnawialnych [1113,06 t. ekwiwalentu CO2 / rok od
2019r.].CEL 3: Zmniejsz. obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji
wykorzystujących OZE [379 instalacji od 2018r.]. Teren gm. Ulan-Majorat objęty jest "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej". Zgodnie z nim na
terenie gm. Ulan-Majorat nie stwierdzono przekroczeń.

GMINA ULAN-MAJORAT

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 059 551,69

3 599 880,29

3 059 898,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-29

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce

Celem głównym projektu jest "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych". Osiągnięcie tego celu
planowane jest poprzez działania obejmujące zakup i montaż na dachu lub elewacji zestawów solarnych dla 228 prywatnych budynków mieszkalnych
zlokalizowanych w gminie Tyszowce. Instalacje solarne zamontowane zostaną w 19 miejscowościach: Czartowczyk, Czartowiec, Czartowiec Kol., Czermno,
Kazimierówka, Klątwy, Marysin, Mikulin, Niedźwiedzia Góra, Perespa, Perespa Kol., Podbór, Przewale, Rudka, Soból, Tyszowce, Wakijów, Wojciechówka,
Zamłynie. Projekt zakłada instalację kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Instalacja składać się
będzie z: kolektorów, podgrzewacza solarnego c.w.u., grupy pompowej, regulatora solarnego posiadającego funkcję zliczania energii, zaworów bezpieczeństwa,
naczyń przeponowych, zaworu termostatycznego antyoparzeniowego, reduktora ciśnienia i odpowietrzników. Osiągnięte zostaną następujące
rezultaty:*Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej - 0,6972 MW; *Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 2083,92 t/rok;
*Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 365,93 MWht/rok. Bezpośrednio z kolektorów
korzystać będą mieszkańcy budynków objętych projektem. Dzięki instalacji solarnej wykorzystywać będą oni energię słoneczną w procesie dostaw c.w.u., co
doprowadzi do zmniejszenia kosztów dostaw c.w.u., ograniczenia szkodliwego wpływu źródeł ciepła stosowanych w ich budynkach mieszkalnych na jakość
powietrza w gminie, zmniejszenia ilości surowca energetycznego, który będzie potrzebny do dostarczenia odpowiedniej ilości c.w.u. Odbiorcami projektu w
sposób pośredni są także pozostali mieszkańcy Gm. Tyszowce, turyści odwiedzający obszar gminy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy,
ponieważ poprawa jakości środowiska zwiększa jego atrakcyjność.
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GMINA TYSZOWCE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 811 086,32

1 626 584,00

1 382 596,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-22

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacje solarne na terenie Gminy Puławy cz.1

Celem głównym projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm.
Puławy. Realizacja projektu posłuży również dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii cieplnej, a tym samym poprawie bezpieczeństwa energetycznego
mieszkańców gminy. Ponadto wzrost wytwarzania energii cieplnej z OZE przyczyni się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i
poprawy jego jakości. Stanie się to dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W konsekwencji inwestycja w rozwój instalacji OZE poprawi
komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz podniesie atrakcyjność społeczno-gospodarczej gminy.
W ramach projektu na terenie gminy Puławy zostanie zamontowanych 261 kolektorów słonecznych. Zestawy kolektorów słonecznych będą składały się z od 2 do 3
absorberów, o łącznej mocy od 3,4 kW 5,1 kW. W wyniku realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE na terenie gminy wyniesie 1,0166
MW, a produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wytwórczych wykorzystujących OZE osiągnie wartość 449,06 MWh/rok. Szacuje się także, że
dzięki zainstalowaniu nowo wybudowanych OZE roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 233,58 ton ekwiwalentu CO2. Planowana inwestycja jest
zgodna szeregiem dokumentów strategicznych wykazanych w niniejszym wniosku w punkcie 2.11, zapisami Strategii Rozwoju Gminy Puławy, Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla gm. Puławy oraz Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej.
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GMINA PUŁAWY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 832 786,02

2 360 126,22

2 006 107,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-16

2019-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

EKO-ENERGIA W GMINIE PONIATOWA - ETAP II

Projekt (P.) zakłada instalację 410 szt. zestaw. kolektorów słonecznych płaskich w obiekt. prywat. do podgrz. CWU o sum. mocy 1,38MW. P. przewiduje również
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zaprojektowanie i wykon. portalu internetowego, kt będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszk. GP
korzystająca (GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok. 800 w 410 obiekt. Instalacje zostały usytuowane na budynkach stanowiących własność osób
prywat., z kt GP. podpisała umowy użyczenia. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększenie stosowania OZE na terenie GP. Cele szczegół.:CEL 1: Upowszechnianie
technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszk. poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [0,1,38MW w 2018r.]; CEL 2: Redukcja zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego poprzez zmniejsz. emisji gazów cieplarnianych do atmosfery [313,06t. ekwiwal. CO2 /rok od 2019r.]. CEL 3: Zmniejsz. obciążeń finans.
mieszkańców poprzez wykorzystanie energii OZE [918 Mwht/rok od 2019r.]; P. przyczynia się do realizacji zarówno celu prioryt. 4 (zakład. wsparcie wytwarz. i
wykorz.. ener. pochodz. z OZE), jak i celu główn. RPO WL, tj. podn. konkurencyj. regionu w oparciu o wewn. potencj., sprzyjaj. zwiększ. spójn. społ. i terytor. P., obok
korz. społ. i gosp. będzie wpływ. na skuteczniejsze przeciwdziałanie zmianom klimatu. P. wpis. się w cele operac. (2.5- Wyposaż. Obsz. Wiej. w infrastr. transp.,
komun., energet.; 3.6 - Rozw. społ. Informac. [uruch. Serw. www] w stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonal. i efektyw. wykorzysta. zasobów przyrody dla potrzeb gosp. i
rekreac., przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego) wskaz. w SRWL 2014-2020. GP. Usytuowana jest w (OSI): 7 Nowoczesna wieś. P. w
części realizowany będzie na obsz. Nat.2000. Na podstawie PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ w GP nie stwierdzono przekroczenie choćby
jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

GMINA PONIATOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 643 249,94

3 223 340,22

2 739 839,18

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-03-30

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp aerotermalnych, pomp geotermalnych oraz pieców na
biomasę. Instalacje OZE zostaną zamontowane na obiektach prywatnych w Gminie Rybczewice. Łączna moc zainstalowana wyniesie 1,0895 MW. Liczba zestawów
solarnych - 252, liczba instalacji fotowoltaicznych - 8, liczba pomp aerotermalnych - 5, liczba pomp geotermalnych - 2, liczba kotłów na biomasę - 5 szt.
Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną, energią aerotermalną, energią geotermalną
oraz biomasą . Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla
klientów końcowych. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego
mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu
ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Rybczewice, co oznacza że na jej terenie nie
odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

GMINA RYBCZEWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 712 085,12

2 505 115,85

2 129 348,47

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-18

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domach jednorodzinnych w Mieście Zamość

Projekt "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domach jednorodzinnych w Mieście Zamość" jest konsekwencją działań wcześniej podjętych przez
RPLU.04.01.00-06-0112/16
Miasto Zamość zmierzających do realizacji celu głównego określonego jako: "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza".
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację przedmiotowego projektu tj. montaż 119 zaawansowanych technologicznie instalacji fotowoltaicznych (wyposażonych
w optimizery mocy lub moduły smart, które pozwalają osiągnąć wyższe uzyski energii z instalacji - od 10-15% oraz inwerter z wbudowaną funkcją licznika energii
wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną wraz z możliwością połączenia do Internetu i podgląd pracy systemu poprzez stronę internetową) na indywidualnych
budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Zamość. Planowane do montażu instalacje fotowoltaiczne stworzą rozproszony system produkcji
energii elektrycznej, której uzyskanie wpłynie na mniejsze wykorzystanie energii ze źródeł nieodnawialnych tj.: gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny,
przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza. Dzięki wykorzystaniu preferencyjnych uwarunkowań naturalnych dotyczących średniorocznego
nasłonecznienia Miasto Zamość (energia słoneczna w rocznej wartości około 1169,8 kWh na metr kwadratowy na rok, jedna z najwyższych wartości na terenie
całego kraju) oraz zewnętrznych środków finansowych, zakładane w przedmiotowym projekcie działania mogą przyczynić się znacznie do poprawy bilansu
energetycznego Polski. Kluczowymi rezultatami przedmiotowego projektu będą:- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) 0,35343 MW - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 1046,01 t/rok - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 3094 MWhe/rok - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC - 1 etat.

MIASTO ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 900 676,16

1 751 847,14

1 138 700,64

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-03-10

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)

Zaplanowany projekt dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz montaż pomp aerotermalnych w budynkach mieszkalnych na RPLU.04.01.00-06-0114/16
terenie Gminy Miejskiej Świdnik. W ramach projektu zostanie wykonanych 217 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej oraz 69
aerotermalnych pomp ciepła do podgrzewu c.w.u. Do projektu zostali zakwalifikowani mieszkańcy Gminy którzy wyrazili chęć udziału w projekcie a ich
nieruchomości spełniają wymogi techniczne do montażu w/w instalacji. Bezpośrednimi użytkownikami instalacji będą mieszkańcy Gminy Miejskiej Świdnik u
których zostaną zamontowane instalacje. Pośrednio z projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy Gminy, ze względu na obniżenie zużycia paliw kopalnychzmniejszenie emisyjności dwutlenku węgla, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Projekt przyczyni się również do obniżenia kosztów/ opłat mieszkańców.
Budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszkalnym umożliwi produkcję energii elektrycznej za pomocą modułów fotowoltaicznych-urządzeń dokonujących
konwersję promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Panele fotowoltaiczne będą mocowane na dedykowanych konstrukcjach zapewniających bezpieczne
użytkowanie i obsługę. Energia elektryczna z paneli przekazywana będzie wydzielonymi obwodami DC do inwerterów. W celu monitorowania pracy inwertera i
ilości wytwarzanej energii elektrycznej, inwertor wyposażony zostanie w moduł komunikacyjny. Monitoring pracy instalacji będzie odbywał się z poziomu portalu
internetowego, gdzie jednostka serwisująca instalacje będzie miała podgląd na pracę systemu. Zamontowane pompy ciepła będą wspomagać jak i przygotowywać
ciepłą wodę użytkową w budynkach mieszkalnym, co przyczyni się do ograniczenia zużycia paliw kopalnianych w celu jej przygotowania oraz ograniczenia
zanieczyszczeń dostających się do powietrza poprzez wykorzystywanie tych paliw. Planowana moc zainstalowana energii cieplnej - 0,66 MW Szacowany spadek
emisji CO2 - 502,90 tony ekwiwalentu

GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 327 885,34

4 819 336,42

4 096 435,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-04-19

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)

W ramach projektu przewidziano do realizacji montaż 201 instalacji solarnych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach
mieszkańców na terenie Świdnika. Na podstawie zebranych od mieszkańców ankiet oraz wyników przeprowadzonych na tej podstawie wizji lokalnych gdzie
sprawdzano techniczną możliwość montażu instalacji, zakwalifikowano do projektu: - 77 nieruchomości, gdzie zaprojektowano zestaw z 2 kolektorami i
zbiornikiem o poj.200l - 109 z zestawem z 3 kolektorami i zbiornikiem o poj.300l - 13 z zestawem z 4 kolektorami i zbiornikiem o poj.400l - 2 z zestawem z 5
kolektorami i zbiornikiem o poj.500l Panele słoneczne będą montowane na dachach i elewacjach. Zadaniem projektowanych instalacji solarnych jest
wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu solarnego, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze
źródeł konwencjonalnych (węgiel,gaz,drewno,energia elektryczna) energią słoneczną. Realizacja projektu pozwoli ograniczyć emisję substancji szkodliwych do
środowiska oraz poprawić sytuację ekonomiczną mieszkańców poprzez pokrycie dużej części zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego nastąpi dywersyfikacja tradycyjnych źródeł i nośników energii, jak również stopniowe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł
energii. Grupą docelową projektu będą bezpośredni użytkownicy projektu - mieszkańcy w domach zostaną zainstalowane zestawy solarne, z efektów projektu będą
korzystać również pozostali mieszkańcy Świdnika i regionu, którzy realnie odczują spadek emisji CO2. Liczba przewidzianych do wykonanych instalacji
kolektorów słonecznych - 201 szt.Liczba zainstalowanych paneli słonecznych - 543 szt. Planowana moc zainstalowana energii cieplnej - 0,76 MW Szacowany
spadek emisji CO2 - 131,158 tony ekwiwalentu CO2 / rok Szacowana produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE - 334,83 MWht/rok

GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 175 445,77

1 875 977,47

1 594 580,84

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-04-19

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

OZE w gminie Baranów

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 189
RPLU.04.01.00-06-0117/16
obiektach prywatnych w Gminie Baranów (łączna moc 734 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 9 pomp ciepła powietrze -woda o łącznej
mocy 22,50 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz aerotermalną. Realizacja
celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę
stanu środowiska naturalnego.Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Baranów (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną
w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 0,756 MW. Produkcja energii cieplnej -540,50 MWth/rok. Liczba
jednostek wytwarzania energii cieplnej - 198 szt. Spadek emisji CO2 - 295,49 Mg/rok.Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania
programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Baranów, co oznacza że na jej
terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

GMINA BARANÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 908 797,80

1 759 360,00

1 495 456,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-18

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Słońce naszym wsparciem - solary w gminie Borki

Projekt (P.) zlokalizowany na ter. woj. lubelskiego, w pow. radzyńskim, w gm. Borki(GB).Teren P. obejmuje 13 miejscowości w GB. Zakres P. zakłada instalację 367
szt. zestawów kolektorów słonecznych do przygotowania C.W.U. o łącznej mocy 1,39MW, w tym: 184 instalacje o mocy 3kW, 170 instalacji o mocy 4,5kW i 13
instalacji o mocy 6kW. Wszystkie instalacje posadowione na ścianach i dachach budynków prywatnych, za wyjątkiem 2 instalacji o mocy 4,5kW każda (1
zlokalizowana na budynku użyteczności publicznej i 1 na budynku gospodarczym - produkcja na potrzeby gosp. dom.). P. przewiduje również zaprojektowanie i
wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców GB korzystających
(GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok.1300 w 367 obiektach. Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5lat) własnością GB, będą
usytuowane na budynkach stanowiących własność osób prywat., z którymi GB. podpisała umowy użyczenia. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększenie stosowania OZE
na terenie GB. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszk. poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy
[367 szt. o łącznej mocy 1,39MW w 2019r.,produkcja 1056,64MWht w 2020r.].; CEL 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejsz.
emisji związków szkodliwych dzięki zwiększ. udziału energii ze źródeł odnawialnych [523,08 t. ekwiwalentu CO2 / rok od 2020r.].CEL 3: Zmniejsz. obciążeń
finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE [367 instalacji od
2019r.].Teren gm. Borki objęty jest "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej". Zgodnie z nim na terenie gm. Borki nie stwierdzono przekroczeń.

RPLU.04.01.00-06-0118/16

GMINA BORKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 567 676,60

3 216 936,97

2 734 396,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-20

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie

Proj.obejmuje wykonanie instalacji kol.słonecznych,instalacji PV wraz z pompami ciepła w Hrubieszowie. Instalacje będą służyły indywidualnym mieszkańcom
miasta. Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców. Wskaźniki rezultatu:1)Dod.zdolność
wytwarzania en. ze źródeł odn.1,69 MW; 2)Szacowany roczny spadek emisji gazów ciepl.489,85 (tekw.CO2/rok); 3)Produkcja en.elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 387,6 MWhe/rok;4)Produkcja en.cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE712,36 MWht/rok. Gr.docelową projektu są mieszkańcy Hrubieszowa. Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z
HRF: 1.Opracowanie SW 2.Opracowanie dok.tech. 3. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych VAT 8% 4. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych VAT 23%
5.Dostawa i montaż instalacji PV i pomp ciepła VAT 8% 6.Dostawa i montaż instalacji PV i pomp ciepła VAT 23% 7.Promocja 8. Nadzór. Kol.słon. 6,29kW:24
szt.VAT 8%na dachu Kol.słon. 6,29kW:1 szt.VAT 8%na elewacji Kol.słon.9,44kW:66 szt.VAT8%na dachu Kol.słon.9,44kW:4 szt.VAT8%na budynku gosp.
Kol.słon.9,44kW:11 szt.VAT8%na elewacji Kol.słon.9,44kW:11 szt.VAT 23%na gruncie ZestawPV3,00 kW z pompą ciepła o mocy1,92kW:97sztVAT8%na dachu
ZestawPV3,00 kW z pompą ciepła o mocy1,92kW:20 szt.VAT8%na budynku gosp. ZestawPV3,00 kW z pompą ciepła o mocy1,92kW:3 szt.VAT8%na elewacji
ZestawPV3,00 kW z pompą ciepła o mocy1,92kW:16 szt.VAT 23%na gruncie Rodzaje instalacji:pompy ciepła woda-powietrze,kolektory słon.płaskie,instalacje PV
monokrystaliczne. Tryb pracy instalacji PV: system będzie na stałe podłączony do sieci elektroenergetycznej. Instalacja będzie współpracować z pompą ciepła,
inwerterzamieni prąd stały na zmienny, możliwy do wykorzystania w zasilaniu pompy.Sprężarka pompy ciepła powinna pracować wykorzystując en.słoneczną,a
gdy nie jest dostępna-pompa ciepła korzysta z zasilania sieciowego.

RPLU.04.01.00-06-0121/16

MIASTO HRUBIESZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 215 933,01

3 777 170,74

3 210 595,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-17

2018-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.01.00-06-0110/16

RPLU.04.01.00-06-0115/16

Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów

Celem głównym projektu jest budowanie bezpieczeństwa energet. regionu poprzez dywersyfikację tradycyjnej gospodarki energetycznej opartej o węgiel, w
kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm. Łaszczów. Realizacja projektu posłuży również budowaniu
konkurencyjnego rynku OZE, w ramach którego promowane będzie zastępowanie tradycyjnych instalacji rozwiązaniami ekologicznymi i niskoem., mającymi
prowadzić do spełnienia postanowień pakietu klimatycznego w zakresie udziału OZE w produkcji energii do 2020 roku. W konsekwencji inwestycja przyczyni się
też do zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców gminy Łaszczów w zakresie gosp. cieplnej i dostawy ciepłej wody w ramach rozwiązań OZE stanowiących
spójny system. m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej, oraz podniesie atrakcyjność społ.-gospod. gminy. W ramach projektu na
terenie gm. Łaszczów zostanie zainstalowane 120 instalacji kolektorów słonecznych. Zestawy kolektorów słonecznych będą składały się z 2 lub 3 absorberów, o
łącznej mocy od 3,1 kW do 4,65 kW. Zadania: 1. Dostawa i montaż kolektorów, 2. Orurowanie i izolacja przewodów, 3. Próby szczeln.i uruchom., 4. Prace bud.,
5.Prace elektr., 6.Prace dodatkowe (NK), 7. Serwis ICT, 8. Promocja, 9. Dok. techn., 10. Studium wyk., 11. Nadzór inw. Projekt wdraża inteligentne syst. zarządzania
energią (TIK) oraz wykorzyst. portale internetowe (narzędzia ICT). W wyniku realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE na terenie gminy
wyniesie 0,43MW , a produkcja energii cieplnej z nowo wybud. instalacji wytwórczych wykorzysta. OZE osiągnie wartość 229,538 MWh/rok. Szacuje się także,
dzięki zainstalowaniu nowych OZE roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 125,31 ton ekwiwalentu CO2. Inwestycja jest zgodna szeregiem dok.strat.
wykazanych w niniejszym wniosku w punkcie 2.11, zapisami Strategii Rozwoju Gm. Łaszczów oraz Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej.

RPLU.04.01.00-06-0122/16

GMINA ŁASZCZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 295 622,31

1 153 073,74

980 112,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-03-18

2018-08-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Czysta energia w Gminie Milanów II

Zrealizowanych zostanie 256 instalacji kolektorów słonecznych (156 o mocy 3,1 KW, 84 o mocy 4,65 KW, 15 o mocy 6,2 KW, 1 instalacja o mocy 7,75 KW) oraz
RPLU.04.01.00-06-0123/16
dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy 2 KW. Całkowita moc zainstalowana dla urządzeń energii słonecznej wyniesie: 0,97 MW. Wszystkie instalacje zrealizowane
zostaną bezpośrednio na dachach i elewacjach prywatnych budynków mieszkalnych (nie występują obiekty publiczne oraz te, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza), ich wysokość nie przekroczy 3 m powyżej powierzchni dachu. Projekt wykorzystuje portale internetowe w celu wdrożenia i promocji
rozwiązań, usług i produktów czystej energii. Utworzona zostanie strona internetowa projektu, która będzie zawierać następujące elementy: opis projektu,
instrukcje obsługi instalacji, informacje o OZE oraz możliwych do zastosowania technologiach, formularze do komunikacji elektronicznej pomiędzy
użytkownikiem a wnioskodawcą. Wdraża również inteligentny system zarządzania energią w oparciu o technologie TIK, które dotyczą pomiaru, obsługi i
monitoringu zainstalowanych urządzeń (połączenie on-line). Uczestnicy projektu wykorzystywać będą instalacje zlokalizowane w obiektach mieszkalnych, co
wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania, a także wpłynie na oszczędność czasu poprzez zminimalizowanie czynności obsługi. Dla wszystkich interesariuszy
projektu istotny będzie efekt ekologiczny, który przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Podniesie to jakość
powietrza, a także ograniczy zagrożenia zdrowotne ludności. Poprzez ograniczenie emisji "niskiej" z palenisk domowych, w tym w szczególności pyłu
zawieszonego PM10, którego ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej, projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu
ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" (została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do opracowania Programu).

GMINA MILANÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 401 663,00

2 250 037,00

1 912 531,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-15

2018-04-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w gminie Bełżyce

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (czystości powietrza) na terenie gminy Bełżyce dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł
energii. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach na terenie gminy. Dzięki temu nastąpi podniesienie
poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie, redukcja wydzielanych do atmosfery gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych:
(pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2), podniesienie potencjału gminy Bełżyce w zakresie turystyki
oraz rozwoju przedsiębiorczości związane z poprawą jakości środowiska naturalnego. Kluczowym rezultatem projektu będzie poprawiona jakość powietrza na
terenie gminy Bełżyce. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu, związane z montażem instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii, kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. W ramach projektu zamontowane zostaną kolektory słoneczne w 420
gospodarstwach domowych. Projekt przewiduje także wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Instalacja będzie wyposażona w
nowoczesną automatykę, z regulatorem pozwalającym na bieżący monitoring funkcjonowania instalacji oraz funkcją zliczania energii dostarczonej przez
kolektory w postaci statystyk. Możliwa będzie zdalna obsługa instalacji solarnej i dostęp do statystyk- poprzez portal i narzędzia ICT. Grupą docelową
planowanego do realizacji projektu są mieszkańcy gminy Bełżyce bezpośrednio uczestniczący w projekcie. Są to bezpośredni użytkownicy infrastruktury powstałej
w wyniku realizacji projektu. Pomimo iż w POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Bełżyce (nie
odnotowano przekroczenia poz. substancji podleg. ocenie jakości powietrza) to przedmiotowa inwestycja wpisuje się w zakres działań obniżających emisję pyłu
PM10 z indywidual.syst.grzewcz

RPLU.04.01.00-06-0124/16

GMINA BEŁŻYCE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 470 146,60

4 005 167,48

3 404 392,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-04-08

2018-12-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Słońce źródłem energii w Gminie Konstantynów

Celem głównym inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie
atrakcyjności gminy Konstantynów, poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej OZE Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie
jakości wypełniania zadań własnych Gminy wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości
życia mieszkańców oraz rozwój Gminy Realizacja projektu umożliwi również obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców na zapewnienie ciepła
użytkowego, ciepłej wody i energii elektrycznej. Zidentyfikowane cele stanowią łącznie logiczną całość, która umożliwi spełnienie wszystkich zaobserwowanych
potrzeb interesariuszy oraz rozwiązanie opisanych problemów. Wskaźnik rezultatu: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30) 1,22 MW,
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 197,35 tony ekwiwalentu CO2/rok, Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 139,67 MWhe/rok, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE 501,46 MWht/rok Z efektów realizacji projektu będą korzystać różnorodne grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców
Gminy. W ramach inwestycji zaplanowano realizację następujących zadań: wykonanie instalacji solarnych (187, moc łączna 0,71 MW), fotowoltaicznych (70,
moc łączna 0,15MW), kotłów na biomasę (16, moc łączna 0,36 MW), SW, projekt techniczny, nadzór inwestorski, strona internetowa, promocja projektu,
zarządzanie projektem oraz niekwalifikowane górna wężownica z montażem. Realizacja zadań umożliwi osiągnięcie założonych wskaźników rezultatu oraz
zrealizowanie celu głównego projektu. W gminie nie występują przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do sub podlegających
ocenie jakości powietrza, gmina nie posiada programu ochrony powietrza

RPLU.04.01.00-06-0125/16

GMINA KONSTANTYNÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 824 083,41

2 741 664,63

2 330 414,92

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-23

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Leśniowice - gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii

Głównym celem projektu jest "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, sytuacji dochodowej oraz świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez
zwiększenie produkcji energii w oparciu o OZE na obszarze Gminy Leśniowice oraz promocję usług i rozwiązań w obszarze czystej energii". Jego osiągnięcie
nastąpi poprzez przeprowadzenie działań infrastrukturalnych obejmujących montaż: a) 216 systemów płaskich kolektorów słonecznych dachowych lub
gruntowych (110 szt. - każdy o mocy 2,85 kW; 99 szt. - 4,27 kW oraz 7 szt. o mocy zainstalowanej 5,7 kW) b) 19 systemów płaskich kolektorów fotowoltaicznych
typu "on - grid" w następującej specyfikacji liczbowej i technicznej: 5 szt na powierzchni pochylonej (2,03 kW) oraz 14 szt. na powierzchniach płaskich,
pochylonych lub pionowych (każdy o mocy 3,19 kW). Rezultatem przeprowadzonych działań infrastrukturalnych będzie uruchomienie 235 systemów OZE
(opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno - komunikacyjnych TIK) wykorzystywanych docelowo przez prywatne gospodarstwa domowe do
procesów wsparcia produkcji energii elektrycznej i cieplnej (na potrzeby podgrzewania wody użytkowej) w oparciu promieniowanie słoneczne. Pozwoli to także
na wygenerowanie wymiernych efektów ekologiczno - środowiskowych w postaci dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na poziomie
0,831435 MW oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych w wysokości 2483,8050 ton ekwiwalentu CO2/rok. Dodatkowym elementem przedsięwzięcia będzie
podejmowanie działań ukierunkowanych na wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz propagowanie szerszego wykorzystania OZE co planuje się
zrealizować poprzez uruchomienie strony www oraz serwisu internetowego dedykowanego przedmiotowej tematyce. Grupę docelową projektu stanowi 1000 osób
zamieszkujących w 235 gospodarstwach domowych zlokalizowanych we wszystkich miejscowościach Gminy Leśniowice, które będą bezpośrednimi
użytkownikami ww. systemów.

RPLU.04.01.00-06-0126/16

GMINA LEŚNIOWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 523 615,00

2 447 147,00

1 958 020,12

80,01 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-05

2018-12-17

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Krasnobród

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji, zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł ciepła,
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie kosztów produkcji C.W.U. Celem jest także zaspokojenie rosnących lokalnych potrzeb
energetycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu. W ramach projektu na terenie Gminy miejsko-wiejskiej Krasnobród zostaną
zainstalowane 347 szt. nowoczesnych kolektorów słonecznych o łącznej mocy 1,283 MW na 347 budynkach (koszt całkowity 4 683 960 zł), 23 szt. pomp ciepła o
łącznej mocy 0,038 MW (koszt całkowity 248 400 zł), 19 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,037 MW (koszt całkowity 266 220 zł) na 19 budynkach oraz
12 zestawów składających się z pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych tj.12 pomp ciepła o łącznej mocy 0,020 MW + 12 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej
mocy 0,026 MW (koszt całkowity 309 960 zł). Łączna moc zainstalowanych urządzeń wyniesie 1,404 MW (z czego energia odnawialna słoneczna wyniesie 1,346
MW). Zakres rzeczowy projektu obejmuje także wykonanie Studium Wykonalności (koszt całkowity 18 819 zł), promocję projektu (koszt całkowity 7 380 zł),
pełnienie funkcji inspektora nadzoru (koszt całkowity 94 104,22 zł) oraz managera projektu - zarządzanie(koszt całkowity 125 472,30 zł). Bezpośrednią grupą
docelową projektu są mieszkańcy, którzy podjęli decyzję o udziale w projekcie (401 gospodarstw domowych na których zamontowane zostaną odnawialne źródła
energii). Pośrednią grupą docelową będą wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród, a także powiatu zamojskiego i województwa lubelskiego, którzy będą
oddychać czystszym powietrzem. Projekt jest zgodny z PGN dla gminy Krasnobród, POP dla strefy lubelskiej, PROŹE dla Województwa Lubelskiego pod względem
przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM10.

RPLU.04.01.00-06-0127/16

GMINA KRASNOBRÓD

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 746 933,00

5 258 600,00

4 469 810,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-27

2020-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna - kolektory słoneczne i kotły na biomasę

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja 549 zestawów paneli solarnych o łącznej mocy 1 804 kW oraz 30 szt. pieców na biomasę o łącznej mocy 710 kW.
Instalacje zostaną zamontowane na obiektach prywatnych w Gminie Jabłonna . Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii cieplnej zostaną zastąpione
darmową energią słoneczną. Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i
serwisem on-line dla klientów końcowych. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków
życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. .Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania
programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Jabłonna, co oznacza że na jej
terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0130/16

GMINA JABŁONNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 311 326,33

5 752 404,93

4 889 544,19

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-30

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna - instalacje fotowoltaiczne

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne typu on - grid zostaną zamontowane na 79 obiektach prywatnych
w Gminie Jabłonna . Łączna moc zainstalowana paneli fotowoltaicznych wyniesie 239 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej zostaną
zastąpione darmową energią słoneczną. Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem
internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,
poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma
obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy
Jabłonna, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0131/16

GMINA JABŁONNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 668 419,42

1 528 259,54

1 299 020,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Wohyń

Głównym celem proj. jest wzrost stosowania OZE wpływający na poprawę jakości środowiska natur. oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy
RPLU.04.01.00-06-0132/16
Wohyń. Beneficjentem jest Gmina Wohyń, a grupę docel. stanowią mieszk. biorący w nim udział. W ramach proj. zainstalowanych zostanie 437 szt. zestawów
kolektorów słonecznych płaskich do przygotow. c.w.u., w tym: 303 zestawy 2 - panelowe, 122 zestawy 3- panelowe i 12 zestawów 4-panelowych o łącznej mocy
1,58 MW. Proj. przyczyni się do ograniczenia zapotrzeb. na energię cieplną wykorzyst. do przygot. c.w.u. produkowaną w sposób tradycyjny, co przełoży się na
zastępowanie istniejącej energii z surowców kopalnych produkcją z OZE. Stosowane rozwiązania, dzięki współfin. ze środków RPO WL 2014-2020, prowadzą do
wyrównania kosztu kWh wyprodukowanego z alternatywnych i tradycyjnych źródeł surowców kopalnych. Proj. wpłynie na realizację celów określonych w POP
dla strefy lubelskiej w zakresie poprawy jakości powietrza m.in. poprzez realizacje działań zmierzających do obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego oraz
działań promocyjnych i edukacyjnych wpływ. na podniesienie świadomości ekolog. mieszk. Instalacje zostaną wyposaż. w rejestratory danych, które w oparciu o
technologie TIK umożliwiają pomiar, obsługę monitoring wykorzyst. energii. Każdy z syst. monitoringu- zbiera niezbędne dane z instalacji, pozwalając śledzić
parametry pracy instalacji i ilość wyproduk. energii. Platforma internetowa będzie zawierała informacje nt. projektu, umożliwi dokonywanie transakcji on-line
(skargi i wnioski, zgł. usterek), będzie zawierała moduł e-learningowy (mający na celu wdrażanie i promocję rozwiązań czystej energii, w tym promocji
lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych) oraz kalkulator oszacowujący wpływ funkcj. gospodarstw domowych na zjawisko globalnego
ocieplenia. Celem platformy będzie również stworzenie sytemu zarządzania i monitorowania danych dotyczących energii wyprodukowanej przez instalacje OZE.

GMINA WOHYŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 555 188,00

3 700 479,40

3 145 407,49

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-29

2018-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Słoneczny Garbów

Projekt (P.) zlokaliz. będzie na ter. woj. lubel., w pow. lubelskim., w gm. Garbów(GG).Teren P. obejmuje wszystkie miejsc. w GG. Zakres P. zakłada instalację 155 szt. RPLU.04.01.00-06-0134/16
zestaw. ogniw fotowoltaicznych. w obiekt. prywat. do produkcji energii elektr. o sum. mocy 0,4568MW. P. przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie
portalu internet., który będzie pełnił funkcje edukacyjną, promocyjną oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszk. GG korzyst. (GRUPA DOCELOWA) z efektów
realiz. P. wyniesie ponad 600 w 155 obiekt. Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5lat) własnością GG, zostały usytuow. na budynkach stanowiących
własność osób prywat., z którymi GG podpisała umowy użyczenia. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększenie stosow. OZE na terenie GG. Cele szczegół.: CEL 1:
Upowszech. technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [0,4568 MW w 2019r.].; CEL 2:
Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. [408,22Mwhe/rok od 2019r.];CEL 3:
Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie OZE [137,85 t. ekwiwal. CO2 / rok od 2019r.]. P. przycz. się do realiz. zarówno
celu prioryt. 4 (zakład. wsparcie wytwarz. i wykorz.. ener. pochodz. z OZE), jak i celu główn. RPO WL, tj. podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewn.
potencj., sprzyjaj. zwiększ. spójn. społ. i terytor. P., obok korz. społ. i gosp. będzie wpływ. na skuteczniejsze przeciwdzi. zmianom klimatu. P. wpis. się w cele
operac. (2.5- Wyposaż. Obsz. Wiej. w infrastr. transp., komun., energet.; 3.6 - Rozw. społ. Informac. [uruch. Serw. www] w stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonal. i
efektyw. wykorzysta. zasob. przyr. dla potrzeb gosp. i rekreac., przy zachow. i ochron. walorów środ. przyrodn.) wskaz. w SRWL 2014-2020. GG. Usytuowana jest w
(OSI):7 Nowoczesna wieś. P. realizowany będzie poza obszarami Nat.2000. GG. dysponuje niezbędną dok. oraz opiniami adm.

GMINA GARBÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 289 166,88

2 079 024,50

1 767 170,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-24

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Czysta energia w gminie Piaski - montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę I

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 400
RPLU.04.01.00-06-0136/16
obiektach prywatnych w Gminie Piaski (łączna moc 1 516 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 121 pieców na biomasę o łącznej mocy 2 525
kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą. Realizacja celów
szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu
środowiska naturalnego.W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Piaski , co oznacza że na jej terenie nie
odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Piaski (użytkownicy prywatni),
którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 4,04MW.
Produkcja energii cieplnej -3567,80 MWth/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej -521 szt. Spadek emisji CO 2 - 2027,86 Mg/rok.Jakość powietrza w
gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza.

GMINA PIASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 210 455,80

5 745 459,07

4 883 640,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-15

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Czysta energia w Gminie Łomazy

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 366 instalacji OZE, w tym: 233 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 1,061 MW, 22 piece na biomasę o
łącznej mocy 0,79 MW i 111 otwartych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,237 MW. Całkowita moc zainstalowana urządzeń wyniesie: 2,088 MW. 365
instalacji zlokalizowanych będzie w prywatnych budynkach mieszkalnych, a jeden piec na biomasę o mocy 450 KW zostanie zlokalizowany w placówce szkolnej.
Wszystkie instalacje będą posadowione na dachach i elewacjach obiektów, ich wysokość nie przekroczy 3 m ponad powierzchnię dachu. Projekt wykorzystuje
portale internetowe i inne narzędzia ICT w celu wdrożenia i promocji usług i produktów czystej energii. Utworzona zostanie strona internetowa projektu, która
będzie zawierać następujące elementy: opis projektu, instrukcje obsługi instalacji, informacje o OZE oraz możliwych do zastosowania technologiach, formularze
do komunikacji elektronicznej pomiędzy użytkownikiem a wnioskodawcą. Wdraża również inteligentny system zarządzania energią w oparciu o technologie TIK,
które dotyczą pomiaru, obsługi i monitoringu zainstalowanych urządzeń (połączenie on-line). Uczestnicy projektu wykorzystywać będą instalacje zlokalizowane w
obiektach mieszkalnych, co wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania, a także wpłynie na oszczędność czasu poprzez zminimalizowanie czynności obsługi. Dla
wszystkich interesariuszy projektu istotny będzie efekt ekologiczny, który przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery.
Podniesie to jakość powietrza, ograniczy zagrożenia zdrowotne ludności. Poprzez ograniczenie emisji "niskiej" z palenisk domowych, w tym w szczególności pyłu
zawieszonego PM10, którego ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej, projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu
ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" (została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do opracowania Programu).

RPLU.04.01.00-06-0137/16

GMINA ŁOMAZY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 395 623,00

4 677 800,00

3 976 130,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-02

2019-08-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Czysta energia w gminie Piaski - montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę II

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 399
obiektach prywatnych w Gminie Piaski (łączna moc 1514 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 120 pieców na biomasę o łącznej mocy 2510
kW . Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą. Realizacja celów
szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu
środowiska naturalnego.W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Piaski , co oznacza że na jej terenie nie
odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Piaski (użytkownicy prywatni),
którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 4,02 MW.
Produkcja energii cieplnej -3549,50 MWth/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej -519 szt. Spadek emisji CO 2 - 2017,46 Mg/rok.Jakość powietrza w
gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0138/16

GMINA PIASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 183 078,91

5 720 110,10

4 862 093,58

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-15

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii dla Miasta Terespol -etap II

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 278 instalacji OZE (wskaźniki produktów projektu), w tym: 149 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy:
RPLU.04.01.00-06-0139/16
0,646 MW, 11 powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy 0,038 MW, 69 pieców na biomasę o łącznej mocy 1,275 MW i 49 otwartych instalacji fotowoltaicznych o
łącznej mocy 0,116 MW. Łączna moc zainstalowana urządzeń wyniesie: 2,075 MW. Wszystkie instalacje zlokalizowane będą na prywatnych budynkach
mieszkalnych (dachy i elewacje). Ich wysokość nie przekroczy 3 m powyżej powierzchnię dachu. Projekt wykorzystuje portale internetowe w celu wdrożenia usług i
produktów czystej energii. Utworzona zostanie strona internetowa projektu, która będzie zawierać następujące m.in. elementy: opis projektu, instrukcje obsługi
instalacji, informacje o OZE oraz możliwych do zastosowania technologiach, formularze do komunikacji elektronicznej użytkownik - wnioskodawca. Wdraża
również inteligentny system zarządzania energią w oparciu o technologie TIK, które dotyczą pomiaru, obsługi i monitoringu zainstalowanych urządzeń (połączenie
on-line). Przedsięwzięcie będzie użyteczne dla wszystkich interesariuszy projektu. Miasto Terespol będzie właścicielem nowej infrastruktury OZE, która wpłynie na
poprawę jakości świadczonych usług komunalnych. Użytkowanie instalacji wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania, a także oszczędność czasu poprzez
zminimalizowanie czynności obsługi. Poprzez ograniczenie emisji "niskiej" z palenisk domowych, w tym w szczególności pyłu zawieszonego PM10, którego
ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej, projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu ochrony powietrza dla strefy
lubelskiej" (została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do opracowania Programu).

GMINA MIASTO TERESPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 754 757,81

3 363 793,17

2 859 224,19

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-21

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice

Celem głównym projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy
Fajsławice. Realizacja projektu przyczyni się również do dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii cieplnej, przez co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
energetycznego mieszkańców gminy. Zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii cieplnej i wytwarzanie energii cieplnej z OZE spowoduje zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym przyczyni się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego jakości. W
konsekwencji inwestycja w rozwój instalacji OZE poprawi komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej
oraz podniesie atrakcyjność społeczno-gospodarczej gminy. W ramach projektu na terenie gm. Fajsławice zostaną zainstalowane 241 instalacje kolektorów
słonecznych i 146 pomp ciepła woda-powietrze. Zestawy kolektorów słonecznych będą składały się z 2 lub 3 absorberów, o łącznej mocy od 3,4 kW do 5,10 kW.
Pompy ciepła będą posiadały średnią moc min. 3,5 kW. W wyniku realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE na terenie gminy wyniesie
1,49MW , a produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wytwórczych wykorzystujących OZE osiągnie wartość 757,03MWh/rok. Szacuje się także,
że dzięki zainstalowaniu nowych instalacji OZE roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 479,160 ton ekwiwalentu CO2. Planowana inwestycja jest
zgodna szeregiem dokumentów strategicznych wykazanych w niniejszym wniosku w punkcie 2.11, zapisami Strategii Rozwoju Gminy Fajsławice oraz Programem
ochrony powietrza dla strefy lubelskiej.

GMINA FAJSŁAWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 657 154,75

3 445 942,87

2 929 051,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-22

2019-05-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego, dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. W ramach
RPLU.04.01.00-06-0141/16
projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych (2 i 3 panelowe) na budynkach mieszkańców gminy Ostrów Lub.(związane z budynkiem,
wolnostojące oraz na bud.gospodarczych): łącznie 254 zestawy (568 paneli) o mocy 929,8kW. Z zainstalowanych kolektorów słonecznych będzie korzystać ok.920
os. Ponadto w ramach projektu zostanie zainstalowanych 8 kotłów opalanych biomasą (drewno, pellet, brykiety drzewne, zrębki, odpady drzewne, słoma) o łącznej
mocy 203 kW. Zostanie utworzona podstrona internetowa promująca odnawialne źródła energii - portal ten będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i
produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek czystej energii na obszarze peryferyjnym. W ramach projektu zostanie także wykonany System TIK,
który w swoich założeniach będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych informacje o instalacjach OZE, produkcji energii w poszczególnych
instalacjach, monitorować pracę instalacji OZE i w razie konieczności powiadamiać określonych użytkowników systemu o nienormalnych stanach czy przerwach
w pracy instalacji, zarządzać instalacjami (wprowadzanie do systemu nowych urządzeń, wprowadzania zmian ich właściwości itp.), generować raporty dotyczące
ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji (np. wg rodzaju instalacji, lokalizacji) energii w określonych okresach czasu, wizualizować
rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy itp. Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z "Programem ochrony powietrza
dla strefy lubelskiej", który celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji z
indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.

GMINA OSTRÓW LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 731 387,52

2 383 062,82

2 025 603,39

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-04

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.01.00-06-0140/16

Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (337 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej
wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy gminy Serokomla nie korzystają z OZE. Jedynie w kilku budynkach zainstalowane są kolektory
słoneczne. Potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym na terenie gminy. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma
obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Serokomla) nie wskazano działań naprawczych ani
krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.
Problemem jest niska świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE, w tym energii
słonecznej. Niedobór technologii pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą
dotychczasowych sposobów zabezpieczenia dostaw energii. Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem i drewnem, notuje się przypadki
spalania odpadów plastikowych. Przekłada się to na rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co
powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w
budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa,
naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami instalacji);
3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz promocji OZE).

RPLU.04.01.00-06-0143/16

GMINA SEROKOMLA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 693 741,99

3 238 017,11

2 752 314,54

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-11

2019-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Kolektory i biomasa - "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Tarnogród - Etap II"

Celem głównym projektu jest ochrona środ natur poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Rezult proj jest "Szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)" - 519,11 tony ekwiwalentu CO2 / rok. Gł grupami docelowymi są mieszkańcy i turyści z terenu gminy (szczegółowy
opis znajduje się w sw). Projekt przewiduje wykonanie 273 inst kolektorów słonecznych(łączna moc 1,28MW) (montowanych na budynkach oraz na posesjach)
oraz 14 kotłów na biomasę(łączna moc 0,33MW). Dodatkowo w proj zaplanowano zadania towarzyszące (opracowanie sw, opracowanie dokument projekt i
kosztorysu inwestor, wykonanie platformy internetowej zarządzającej energią w oparciu o technologię TIK oraz przeprowadz promocji poprzez ustawienie tablic,
wykonanie broszur i informacje na stronie www. Analiza wybranego wariantu proj potwierdza trafność wyboru: - wariant przyczyniający się do realizacji celów
proj- wariant przedstawiający najniższe nakłady - wariant najszybciej wykonalny z uwagi na najmniej skomplikowany charakter i ograniczenie spraw procedural
do min - nieskomplikowany charakter war nie wymagania angażowania lub zatrudniania nowych osób - realizacja wariantu nie powoduje konieczności
uzyskania dodatk pozwoleń - wariant najbardziej akceptowalny przez społeczność lokalną i władze gminy - Realwariantu na obszarze (OSI): 4. Obszary gosp
wykorzystania walorów przyr i kult - proj wpisujący się w cele wszystkich dokument strateg. W Programie Ochrony Powietrza dla strefy lubel stwierdzone zostały
ponadnormatywne poziomy szkodliwego pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10). W skład pyłu zawieszonego mogą wchodzić substancje toksyczne m.in.
benzo(a)piren. W związku z powyższym planowana inwest polegająca na zmniejszeniu emisji szkodliw substan do środ zgodna jest z POP.

RPLU.04.01.00-06-0144/16

GMINA TARNOGRÓD

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 974 310,63

2 792 439,00

2 373 573,14

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-05

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kamień

Celem gł. projektu jest "zwiększenie wykorzystania oze na terenie gminy Kamień". C. szczegół.: 1. Zwiększenie efektywności energet. gosp. domowych Gminy Kamień RPLU.04.01.00-06-0146/16
(GK). 2. Poprawa jakości środ. nat. GK. Grupy interesariuszy: 1. Interesar. Główni: wł. lokalna GK, pracowników UGK, IZ RPO WL, mieszkańców gminy biorących
udział w proj. 2. Interesar. Drugorzędni: mieszk. gminy nie biorących udziału w proj. o wysokiej oraz niskiej świadomości ekolog, lokalne zakłady energet., rolnicy.
3.Int. kontekstowi: instyt. publ. związane z ochroną środ., wł. Region. i powiat., organizacje ekolog. Zadania: Z. I Instalacja kolekt. Słon. w GK (244 szt.) - 2 kol+
podg.200l/dach skośny. 29 szt. - 2 kol. + podg.200l/d. płaski. 9 szt. - 2 kol. + podg. 200l/elew.25 szt. - 2 kol. + podg. 200 l/d. sk.z kor.19 szt. - 3 kol. + podg. 300 l/d.
pł.22 szt. - 3 kol. + podg. 300l/d. sk.41 szt. - 3 kol. + podg.300l/elew.47 szt. - 3kol. + podg. 300 l/ d. sk. z kor.41 szt.- 4 kol. +podg. 400l/d/ p1 szt.-4 kol. + podg.400
l/elew. 4 szt. - 4 kol.+ podg. 400 l/dach sk. z kor.4 szt. - 5 kol. + podg. 500 l/ dach sk.z kor.1 szt.- 5 kol.+podg.1 szt. Z. II Instalacja paneli fotow.w GK (7szt.)- inst. PV
3.0 KWp/grunt.- 1 szt. - inst. PV 3.5KWp/gr. - 1 szt. -inst. PV 5.0 KWp/gr. - 5 szt. Z. III Prace przygotow. - opracow studium wyk. 1szt Z. IV Nadzór inwestor. 1szt. Z. V
Promocja - portal internetowy 1szt Z. VI Prom. - tabl. pamiątkowa 1szt Z. VII Prom.- Tab. infor. 1szt. Rezultaty: W1.Dodatkowa zdolność wytw. energii odnaw. 0,98
MW W2.Produkcja energii elektr. z nowo wybudow./nowych mocy wytw. instalacji wykorzystujących OZE 275,94 MWhe/rok. W3. Produkcja energii cieplnej z
nowo wybudow./nowych mocy wytw.instalacji wykorz. OZE 8293,65 MWht/rok. W.4.Szacow. roczny spadek emisji gazów ciepl. 2545,45 CO2/rok. Proj. wpisuje się
w "Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej"- inwest. usytuowana jest na obsz. nieprzekr. poziom. dopuszczalnego lub docelow. w odniesien. do subst.
podlegaj. ocenie jakości powiet.

GMINA KAMIEŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 968 912,75

2 422 237,48

1 937 789,98

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-16

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Ochrona powietrza i zmniejszenie wykorzystania energii z tradycyjnych źródeł w Gminie Wilkołaz

Projekt tworzy nowe instalacje do produkcji energii ze słońca i biomasy,a jego realizacja odbędzie się na obszarze OSI:7. Typ proj.:Budowa i przebudowa
infrastruk.służącej do prod.en.pochodzącej z OZE.Proj.odpowiada na zdiagn.potrzeby interesariuszy.Głównym problemem który będzie rozwiązany przez
real.przedm.proj.będą dział.naprawcze koncentr.się na obniżeniu szkodliwej emisji CO2 na obszarze obejmującym Gm.Wilkołaz przez poprawę efektywności
energ.oraz zwiększ.udziału en.słonecznej w końcowym zużyciu en.cieplnej przez montaż 587instalacji solarnych próżniowych(134szt.-2100W/200l,dla 1-3os.,o
łącznej mocy 0,2814MW; 291szt.3150W/300l,4-5os.moc:0,9167MW; 162szt.4200W/400l,6+os.,moc:0,6804MW-montaż na elewacji lub dachu) i 35 pieców na
biomasę (9szt.pellet20kW,moc 0,18MW; 1 szt.pellet24kW,moc:0,024MW; 5szt.zagazowujące niepełnowart.drewno22kW,moc:0,11MW;20szt.spalające
niepeł.ziarna zbóż20kW,moc:0,4MW.Real.wyłącznie w budynkach prywatnych.Moc instalacji w proj.wynosi:dla en.słon.1,8785MW dla en.biomasy 0,714MW
Założenia proj.:-zastępowanie istniejącej produkcji en.z surowców kopalnych prod.z OZE-wdrażanie intelig.systemów zarządz. en.w oparciu o TIK (w tym
pomiaru,obsługi i monitoringu wykorz.en.w kontekście ich skalowalności,elast.i niezależ.od dostawców)-uruchamia serwisy,za pośred.których użytkow.będą
mogli dokon.transakcji on-line (zawieranie umów,odczyty liczników,pobieranie opłat,stan rozliczeń,uwagi i skargi,zapytania,dostępność dotych.i nowych usługwpływa na real.celów o char.strateg.jako element szerzej zaplan.działań w których istotnym efektem jest kumulacja i koordynacja inwestycji,których łączna
real.przez efekt skali pozwala uzyskać lepsze rezultaty przez wpisywanie się w PGN-zawiera rozw.gwar.trwałość proj.w zakresie dostaw paliwa lub
en.(inst.kumulujące en.)-Efekt.koszt.budowy1jedn.wytw.en.cieplnej-8 302,85zł -Efek.koszt.1MW dod.zdolności wytw.en.-1 992 081zł.Na obsz.objętym real.proj.nie
istnieje konieczność opracow.programów dot. ochrony powietrza

RPLU.04.01.00-06-0147/16

GMINA WILKOŁAZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 728 547,60

6 067 730,00

5 157 570,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-03

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialna energia w Gminie Drelów

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja 452 zestawów paneli solarnych o łącznej mocy 1 692 kW oraz 27 szt. pieców na biomasę o łącznej mocy 925 kW.
Piece zostaną zamontowane na budynkach prywatnych oraz użyteczności publicznej (Kotłownia Szóstka Ośrodek Zdrowia,Szkoła Podstawowa Żerocin, GOPS
Drelów, GCK Drelów, Filia Biblioteki Publicznej w Szóstce,Dom Ludowy Witoroż). Przewidziano również instalację 12 napowietrznych pomp ciepła w domach
użytkowników prywatnych o łącznej mocy 20,40 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną.
Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów
końcowych. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz
bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Drelów(użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć
przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 2,63 MW. Produkcja energii
cieplnej -.2213,27 MWth/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej - 491 szt. Spadek emisji CO 2 - 1242,34 Mg/rok.Jakość powietrza w gminie jest dobra;
nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy
Drelów, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0148/16

GMINA DRELÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 307 272,45

5 778 631,67

4 911 836,91

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-12

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Eko-energia w Gminie Jastków-I

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja instalacji solarnych . Instalacje solarne zostaną zamontowane na 402 obiektach prywatnych w Gminie Jastków .
Łączna moc zainstalowana zestawów kolektorów słonecznych wyniesie 1 996,80 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii cieplnej zostaną zastąpione
darmową energią słoneczną. Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i
serwisem on-line dla klientów końcowych. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków
życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania
programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Jastków , co oznacza że na jej
terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0151/16

GMINA JASTKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 092 641,60

3 784 020,00

3 216 417,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-16

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Eko-energia w Gminie Jastków-III

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja instalacji solarnych . Instalacje solarne zostaną zamontowane na 343 obiektach prywatnych w Gminie Jastków .
Łączna moc zainstalowana zestawów kolektorów słonecznych wyniesie 1687 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii cieplnej zostaną zastąpione
darmową energią słoneczną. Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i
serwisem on-line dla klientów końcowych. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków
życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania
programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Jastków , co oznacza że na jej
terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0152/16

GMINA JASTKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 586 757,60

3 314 220,00

2 817 086,99

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-16

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm

Celem głównym projektu jest: Wzrost wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Chełm, dzięki
RPLU.04.01.00-06-0153/16
inwestycjom w nowoczesne technologie - przyjazne środowisku źródła energii odnawialnej - montaż 516 instalacji solarnych, 202 kotłów na biomasę. W wyniku
realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) -5,57 MW Szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 2 038 [tony ekwiwalentu CO2 /rok] Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE- 3734,36 MWht/rok Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 1os. Produkty: Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE- 718 Grupę docelową projektu stanowią: mieszkańcy Gminy Chełm. Projekt zakłada realizację n/w
zadań: 1.Opracowanie Studium wykonalności 2.Opracowanie grupowych projektów technicznych 3.Inwentaryzacja obiektów 4.Konsultacje społeczne, diagnoza i
analiza ankiet 5.Zakup i montaż kolektorów słonecznych 6.Zakup i montaż pieców na biomasę 7.Opracowanie projektów technicznych indywidualnych
8.Opracowanie portalu internetowego 9.Zatrudnienie Inspektora nadzoru 10 Zarządzanie projektem 11.koszty osobowe - oddelegowanie 12.Promocja projektu

GMINA CHEŁM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

9 003 118,28

8 041 696,00

6 835 441,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-26

2018-12-14

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w gminie Kąkolewnica

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (452 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania c.w.u
w gospodarstwach domowych. Zamontowanych zostanie 452 szt. instalacji solarnych o łącznej mocy 1,8 MW. Łączna produkcja energii cieplnej z instalacji
wyniesie 745,61 MWh. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektu wyniesie 271,70 t.eCO2/rok. Jakość powietrza w
gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Kąkolewnica) nie
wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji
podlegających ocenie jakości powietrza. Problemem jest niska świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energet. i
wykorzystaniu OZE, w tym energii słonecznej. Niedobór technologii pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim
zainteresowaniem OZE i zmianą sposobów zabezpieczenia dostaw energii. Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem, drewnem, notuje
się przypadki spalania odpadów plastikowych. Efekt: rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisja szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co
powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w
budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory, podgrzewacz wody, grupa pompowa i sterownik, naczynie wzbiorcze, zabezpieczanie przed stagnacją,
rurociągi, przewody, izolacja termiczna, odpowietrznik, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający szybkie kontakty z
użytkownikami); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz promocji OZE).

RPLU.04.01.00-06-0156/16

GMINA KĄKOLEWNICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 916 822,17

4 314 369,71

3 667 214,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-26

2019-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanislawa Biskupa i
Męczennika w Czemiernikach

Ideą proj. jest rozwój en. opartej na OZE co jest zgodne z ponadnarodowymi działaniami na rzecz ochrony klimatu. Gr. doc.: miesz. gm./parafianie i turyści. Cel gł.:
zwiększone wykorzystanie OZE w gm. Czemierniki do 2017 r. Cele rezultatu: zwiększona zdolność wytwa. en. ze źródeł odn. Spadek emisji gazów ciepl. zwiększona
prod. en. elektrycznej z nowo wybudow. inst. wykorzyst. OZE zwiększona prod. en. cieplnej z nowo wybudow. inst. wykorzyst. OZE: Wskaźniki 1. Dodatkowa
zdolność wytwarz. en. ze źródeł odn. (CI30): 0,11 MW 2. Szacow. roczny spadek emisji gazów ciepl. (CI34): 38,50 t. ekw. CO2/rok 3. Produkcja en. elekt. z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorz. OZE: 2,27 MWhe/rok 4. Produkcja en. cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorz. OZE: 135,82 MWht/rok Cele produktu: zwiększona l. wybud. jedn. wytwarz. en. elektr. z OZE zwiększona l. wybud. jedn. wytwarz. en. cieplnej z
OZE Wskaźniki: 1. L. wybud. jedn. wytwarz. en. elektr. z OZE: 1szt. 2. L. wybud. jedn. wytwarz. en. ciepl. z OZE: 7 szt. Produkty: 3jedn. ciepl. (pompy ciepła) o mocach
11 (2szt.) i 9,4 kW (1szt.) w kościele; 3jedn. ciepl. (pompy ciepła) o mocach 7,51, 9,4 i 5,33 kW w Mansjonari; 1jedn. ciepl. (kocioł na biomasę, spalanie 12t
pelletu/r.) o mocy 50 kW oraz 1 jedn. elektr. (p. fotowoltaiczne) o mocy DC: 2,08 kWp. Pompy ciepła: solanka-woda, gruntowe, pionowe wymienniki, 16 odwiertów
do 100m. Zadania: SW; Dok. tech.; En. geot.: [Rob. bud. - montaż 3jedn. wytwarz. en. cieplnej z OZE (pompy ciepła)] 1x bud. kościoła i 1x Mansjonaria; Rob. bud. montaż 1jedn. wytwarz. en. cieplnej z biomasy (bud. Parafialny); En. słoneczna: Dostawa i montaż 1jedn. wytwarz. en. elektrycznej (fotowoltaika), Doradztwo
prawne w tym przygot. procedur przetarg., Nadzór inż. i Menadżer proj. Inwestycja jest zgodna z Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej z XI. 2013 r.
gdzie wśród działań naprawczych wskazano: ograniczenie emisji z indywid. systemów grzewczych.

RPLU.04.01.00-06-0157/16

PARAFIA RZYM.KAT. PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W
CZEMIERNIKACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

551 826,25

448 103,22

380 887,73

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-21

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

012 Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska)
oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej
na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru)

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie
Miasta Łuków

Projekt tworzy nowe instalacje do produkcji energii ze słońca,a jego realizacja odbędzie się na obszarze OSI:7 Nowoczesna Wieś.Typ proj.:Budowa i przebudowa
RPLU.04.01.00-06-0160/16
infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.Proj.odpowiada na zdiagnozowane potrzeby interesariuszy.Głównym problemem
do rozwiązania będzie obniżenie szkodliwej emisji CO2 na obszarze M.Łuków poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału en.słonecznej
w końcowym zużyciu en.cieplnej i elektrycznej poprzez dostawę i montaż 143zestawów instalacji solarnych (5szt.paneli 2+2/300l o mocy 6800W,51szt.3/300l o
mocy 5100W,87szt. 2/250l o mocy 3400W) i 35zest.instalacji fotowoltaicznych 270Wp,on-grid(10szt.11-modułowych o mocy 2,97kW,11szt.15-modułowych o
mocy 4,05kW,14szt.8-moduł.o mocy 2,16kW).Zestawy będą usytuowane na dachu/ścianie budynku.Moc instalacji wspartych w proj.wynosi:0,7623MW Założenia
proj.:-zastępowanie istniejącej produkcji en.z surowców kopalnych produkcją z OZE-wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania en.w oparciu o technologie
TIK (w tym pomiaru,obsługi i monitoringu wykorzystania en.w kontekście ich skalowalności,elastyczności i niezależności od dostawców)-uruchamia serwisy,za
pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line(zawieranie umów,odczyty liczników,pobieranie opłat,stan rozliczeń,uwagi i
skargi,zapytania,dostępność dotychczasowych i nowych usług-wpływa na real.celów o charak.strategicznym jako element szerzej zaplanowanych działań w
których istotnym efektem jest kumulacja i koordynacja inwestycji,których łączna real.przez efekt skali pozwala uzyskać lepsze rezultaty przez wpisywanie się w
PGN-zawiera rozwiązania gwarantujące trwałość proj.w zakresie dostaw paliwa lub en.(instalacje kumulujące en.)Zakres proj.nie obejmuje wsparcia opisanego w
art.1ust.2-5 Rozp.Komisji(UE) NR 651/2014 z dnia 17VI2014.Na obszarze objętym realizacją proj.nie istnieje konieczność opracowania programów dot.ochrony
powietrza

MIASTO ŁUKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 731 362,70

2 383 995,91

2 026 396,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-04-12

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej oraz pieców na biomasę. Instalacje solarne zostaną
RPLU.04.01.00-06-0161/16
zamontowane na 513 obiektach prywatnych w Gminie Wólka (łączna moc 1 995 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 25 pieców na biomasę
(łączna moc 505 kW). Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych
wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska
naturalnego.Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Wólka (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety.
Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 2,5 MW. Produkcja energii cieplnej -1876,70 MWth/rok. Liczba jednostek wytwarzania
energii cieplnej - 538 szt. Spadek emisji CO 2 - 1066,68 Mg/rok.Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony
powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Wólka, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano
przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

GMINA WÓLKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 756 648,43

5 282 402,08

4 490 041,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-27

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła aerotermalnych. Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 117
obiektach prywatnych w Gminie Wólka (łączna moc zainstalowana 342 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 53 pompy ciepła o łącznej
mocy 108 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej oraz źródła ciepła zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów
szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu
środowiska naturalnego.Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Wólka (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w
formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 0,45 MW. Produkcja energii cieplnej -209,64 MWth/rok. Produkcja
energii elektrycznej -.381,59 MWe/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej - 53 szt. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej - 117 szt. Spadek
emisji CO 2 - 364,27 Mg/rok.Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie
wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Wólka, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji
podlegających ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0163/16

GMINA WÓLKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 521 142,34

2 308 675,95

1 962 374,55

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-27

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kamionka.

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja 283 zestawów solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane
na obiektach prywatnych w Gminie Kamionka. Dodatkowo projekt przewiduje zakup i instalację 21 kotłów na biomasę oraz .40 pomp aerotermanych i jednej
pompy gruntowej Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów
szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu
środowiska naturalnego.Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem
on-line dla klientów końcowych.Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Kamionka (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu
wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 1, 52 MW. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej 345 szt. Spadek emisji CO 2 - .682,52 Mg/rok. Produkcja energii cieplnej - 1296,03 Mwth/rok. Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku
opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Kamionka , co
oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0165/16

GMINA KAMIONKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 893 380,82

3 571 416,83

3 035 704,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-27

2019-10-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Eko-Energia dla Gminy Stanin

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Stanin związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Cel ten zostanie
osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w prywatnych nieruchomościach na terenie gminy. Cel główny zostanie osiągnięty przez
następujące cele szczegółowe: podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Stanin, redukcja wydzielanych do atmosfery gazów
cieplarnianych i innych substancji szkodliwych: (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2), podniesienie
potencjału gminy w zakresie turystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości związane z poprawą jakości środowiska naturalnego. Kluczowym rezultatem projektu
będzie poprawiona jakość środowiska naturalnego w Gminie Stanin. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu, związane z
montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach prywatnych mieszkańców Gminy. W jego ramach zamontowane zostaną kolektory
słoneczne w 299 gospodarstwach domowych oraz kotły na biomasę w 12 nieruchomościach. Projekt przewiduje także wykorzystanie nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są mieszkańcy Gminy Stanin bezpośrednio uczestniczący w projekcie. Są to
bezpośredni użytkownicy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu. Moc zamontowanych instalacji wyniesie: instalacje solarne 159 szt o mocy 3,4
kW, 107 szt o mocy 5,1 kW, 33 szt o mocy 6,8 kW (łączna moc instalacji 1,31397 MW); kotły na biomasę 1 szt o mocy 15 kW, 9 szt o mocy 20 kW, 2 szt o mocy 25
kW (łączna moc kotłów 0,245 MW)

RPLU.04.01.00-06-0170/16

GMINA STANIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 471 064,05

3 171 728,52

2 695 969,21

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-15

2018-12-10

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie
Komarówka Podlaska

Głównym celem proj. jest wzrost stosowania OZE wpływający na poprawę jakości środowiska natur. oraz podniesienie poziomu życia mieszk. Gminy Komarówka
Podlaska. W proj. zainstalowanych zostanie: 312 szt. zestawów kolektorów słonecznych płaskich do c.w.u. (w tym 1 szt. - WTZ w Kolembrodach 60A) o łączn. mocy
1,291 MW, 16 szt. instal. fotowoltaicznych dla potrzeb gospod. domowych o łączn. mocy 0,041MW, 12 szt. kotłów na biomasę w budyn. mieszkalnych o łączn.
mocy 0,255MW, 2 kotłowanie na biomasę w budynkach: LO i Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej, ul. W. Batki 20 o mocy 0,25MW oraz Urzędu
Gminy Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7 o mocy 0,045MW, a także 1 zestaw 2 pomp ciepła powietrznych w świetlicy wiejskiej/remizie OSP w Przegalinach
Dużych o łączn. mocy 0,036 MW. Proj. zawiera rozwiąż. kumulujące energię, przyczyni się energetycz. wykorzyst. odpadów, ograniczenia zapotrzebow. na energię
cieplną i elektryczną produk. w sposób tradycyjny, co przełoży się na zastępowanie energii z surowców kopalnych produk. z OZE. Wpłynie na realiz. celów określ.
w POP dla strefy lubelskiej dot. poprawy jakości powietrza m.in. poprzez realiz. działań zmierzających do obniżenia emisji z ogrzewania indyw. oraz
promocyjnych i edukac. wpływających na podniesienie świad. ekolog. mieszk. Rozwiązania mają na celu wyrównanie kosztu kWh wyproduk. z alternatyw. i
tradycyjnych źródeł surowców kopalnych. Instalacje zostaną wyposaż. w rozwiązania, które w oparciu o technologie TIK umożliwią pomiar, obsługę i monitoring
wykorzyst. energii. Utworzona platforma internet. będzie zawierała inf. nt. proj., umożliwi dokonyw. transakcji on-line (skargi i wnioski, usterki), będzie zawierała
moduł e-learningowy (promujący rozwiąz. czystej energii, lokalizowanie ośrodków czystej energii na obszar. peryfery.) oraz kalkulator oszacowujący wpływ
funkcjon. gospodarstw domow. na zjawisko globalnego ocieplenia. Jej celem będzie również stworzenie syst. zarządzania i monitor. danych dot.energii z OZE.

RPLU.04.01.00-06-0172/16

GMINA KOMARÓWKA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 230 799,06

3 629 285,09

3 084 892,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-29

2018-07-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Strzyżewice

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 560
obiektach prywatnych w Gminie Strzyżewice o łącznej mocy 1995 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione
darmową energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego
mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Strzyżewice (użytkownicy prywatni), którzy
wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 1,99 MW. Produkcja
energii cieplej - 1371,70 kWth/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej - 560 szt. Spadek emisji CO 2 - 779,65 Mg/rok.Jakość powietrza w gminie jest
dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla
gminy Strzyżewice, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0173/16

GMINA STRZYŻEWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 188 114,00

3 873 800,00

3 292 730,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-21

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Mełgiew I

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 392
RPLU.04.01.00-06-0175/16
obiektach prywatnych w Gminie Mełgiew o łącznej mocy 1451 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową
energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców
oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Mełgiew (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć
przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 1,45 MW. Liczba jednostek
wytwarzania energii cieplnej - 392 szt. Spadek emisji CO 2 - 567,07 Mg/rok. Produkcja energii cieplnej 997,70 kWth/rok. Jakość powietrza w gminie jest dobra;
nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy
Mełgiew , co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

GMINA MEŁGIEW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 631 877,09

3 340 674,98

2 839 573,73

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-15

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w gminie Miączyn

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (455 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej
wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W
POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina stary Zamość) nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie
nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Problemem jest niska świadomość mieszkańców o ograniczonych
zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE, w tym energii słonecznej.Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych
węglem, koksem i drewnem, notuje się przypadki spalania odpadów plastikowych. Przekłada się to na rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i
emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców.
Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy,
pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis do transakcji on-line
zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami instalacji); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz
promocji OZE. Projekt zakłada 6 typów zestawów solarnych uzależnionych od liczby osób korzystających z instalacji CWU i parametrów obiektów oraz miejsc
montażu (budynek, grunt):Typ 1 (budynek), Typ 2 (grunt) Typ 3 (budynek), Typ 4 (grunt) Typ 5 (budynek), Typ 6 (grunt) Ilość kolektorów płaskich: 2-4 Nominalna
moce cieplne kotłów:3116 W (Typ 1 i 2)*148 szt; 4674 W (Typ3 i 4) * 289 szt; 6232 W (typ 5 i 6)*18 szt; razem 455 szt. Moc zainstalowana zestawów = 1,92 MW

RPLU.04.01.00-06-0176/16

GMINA MIĄCZYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 796 381,19

4 220 111,97

3 587 095,17

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-01

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap II

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii z OZE. W ramach projektu zostaną zamontowane zestawy kol.
słonecznych (2,3 i 4 panelowe) na budynkach mieszkańców gminy Frampol (związane z budynkiem oraz wolnostojące): łącznie 310 zest. o mocy 0,93 MW . Z
zainstalowanych kol. słonecznych będzie korzystać ok. 1221 os. Ponadto zostaną zainstalowane 43 kotły opalane biomasą (drewno,pellet,brykiety
drzewne,zrębki,odpady drzewne,słoma) o łącznej mocy 895 kW. Dzięki montażu instalacji szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 896,26
tCO2/rok. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych...-1686,46 MWht/r. 1.82 MW - dodat. zd. wytwarzania e. odnawialnej. wzrost zatrudnienia o 1 EPC.
Zostanie utworzona strona internetowa promująca odnawialne źródła energii-portal ten będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i produkty czystej energii
a także promował gminę jako ośrodek czystej energii na obszarze peryferyjnym. Zostanie także wykonany System TIK, który będzie m.in. zbierać i przechowywać w
centralnej bazie danych informacje o inst. OZE, produkcji energii w instalacjach, monitorować pracę instalacji OZE i w razie konieczności powiadamiać
określonych użytk. systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instalacjami (wprowadzanie do systemu nowych urządzeń,
wprowadzania zmian ich właściwości itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji (np. wg rodzaju instalacji,
lokalizacji) energii w określonych okresach czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy itp.
Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z"Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", który celem jest poprawa jakości powi. do poziomów
dopuszczalnych i docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji z ind. systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub
wymiany na niskoemisyjne.

RPLU.04.01.00-06-0177/16

GMINA FRAMPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 375 053,74

3 226 360,38

2 742 406,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-22

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Potok Wielki

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zostaną
RPLU.04.01.00-06-0178/16
zamontowane zestawy kolektorów słonecznych (2 i 3 panelowe) na budynkach mieszkańców gminy Potok Wielki (związane z budynkiem oraz wolnostojące):łącznie
351 zestawy (849 paneli) o mocy 1,39 MW.Kosztem niekwalifikowanym będzie montaż drugiej wężownicy w instalacjach solarnych. Z zainstalowanych
kolektorów słonecznych będzie korzystać ok. 1312 os. Ponadto w ramach projektu zostaną zainstalowane 3 kotły opalane biomasą (drewno,pellet,brykiety
drzewne,zrębki,odpady drzewne,słoma) o łącznej mocy 70 kW. Zostanie utworzona strona internetowa promująca odnawialne źródła energii-portal ten będzie
wdrażał i promował rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek czystej energii na obszarze peryferyjnym.W ramach
projektu zostanie także wykonany System TIK, który w swoich założeniach będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych informacje o
instalacjach OZE, produkcji energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę instalacji OZE i w razie konieczności powiadamiać określonych
użytkowników systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instalacjami (wprowadzanie do systemu nowych urządzeń,
wprowadzania zmian ich właściwości itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji (np. wg rodzaju instalacji,
lokalizacji) energii w określonych okresach czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy itp.
Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", który celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów
dopuszczalnych i docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich
likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.

GMINA POTOK WIELKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 310 294,00

3 142 800,00

2 671 380,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-10

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w Gminie Adamów

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie 296 instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Adamów. Instalowane będą 3 rodzaje solarów: instalacje do 4 os.
razem 206 szt., w tym 16 szt. VAT 23%, 190 szt. VAT 8% instalacje do 6 os. razem 79 szt., w tym 4 szt. VAT 23%, 75 szt. VAT 8% instalacje powyżej 6 os. razem 11 szt.,
wszystkie VAT 8% Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz
zwiększenie atrakcyjności gminy Adamów poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii. Kluczowe rezultaty projektu, wyrażone
wskaźnikami rezultatu, przedstawiają się następująco: 1. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujacych OZE 778,23MWht/rok; 2.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 465,84 tony ekwiwalentu CO2/rok; 3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 778,23 MWht/rok. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Adamów, u których zostaną zainstalowane
kolektory słoneczne. Zadanie przewidziane do realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym: 1. Opracowanie Studium Wykonalności 2.
Opracowanie dokumentacji technicznej 3. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych VAT 8% 4. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych VAT 23% 5. Nadzór
inwestorski 6. Zarządzanie projektem 7. Promocja projektu Oraz po stronie wydatków niekwalifikowanych: 8. Dostawa i podłączenie górnej wężownicy zasobnika
solarnego do istniejącego źródła VAT 8% 9. Dostawa i podłączenie górnej wężownicy zasobnika solarnego do istniejącego źródła VAT 23% 10. Dostawa i montaż
grzałki elektrycznej VAT 8% 11. Dostawa i montaż grzałki elektrycznej VAT 23% Projekt jest zgodny z założeniami Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej
poprzez wykorzystanie OZE jako narzędzia do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza w regionie.

RPLU.04.01.00-06-0179/16

GMINA ADAMÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 105 336,35

2 690 457,84

2 286 889,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-09

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Dębowa Kłoda związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Cel ten
zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w prywatnych nieruchomościach na terenie gminy oraz w budynku użyteczności
publicznej. Cel główny zostanie osiągnięty przez następujące cele szczegółowe: podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie
Dębowa Kłoda, redukcja wydzielanych do atmosfery gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych: (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu
(NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2), podniesienie potencjału gminy w zakresie turystyki oraz przedsiębiorczości związane z poprawą jakości
środowiska naturalnego. Kluczowym rezultatem projektu będzie poprawiona jakość środowiska naturalnego na obszarze gminy. Rezultat ten zostanie osiągnięty
poprzez zadania realizowane w ramach projektu, związane z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, zarówno w budynkach prywatnych
jak i użyteczności publicznej. W jego ramach zamontowane zostaną kolektory słoneczne w 405 gospodarstwach domowych (342 zestawy 2-kolektorowe o mocy
jednostkowej 3,10 kW; 60 zestawów 3-kolektorowych o mocy jednostkowej 4,65 kW oraz 3 zestawy 4-kolektorowe o mocy 6,20 kW) oraz kotły na biomasę w 34
nieruchomościach prywatnych (2 szt. o mocy jednostkowej 15,00 kW; 20 szt. o mocy 20 kW oraz 11 szt. o mocy 25 kW) i 1 budynku użyteczności publicznej (1 szt.
o mocy 230 kW). Projekt przewiduje także wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Mieszkańcy Gminy Dębowa Kłoda
bezpośrednio uczestniczący w projekcie stanowią grupę docelową planowanej do realizacji inwestycji. Są to bezpośredni użytkownicy infrastruktury powstałej w
wyniku realizacji projektu.

RPLU.04.01.00-06-0180/16

GMINA DĘBOWA KŁODA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 605 747,00

4 371 267,00

3 715 576,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-16

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia ekologiczna dla gminy Sosnówka

Potrzeba realizacji projektu wynika z potrzeb mieszkańców gminy Sosnówka oczekujących wsparcia w zakresie dywersyfikacji oraz zmniejszenia kosztów i
RPLU.04.01.00-06-0183/16
uciążliwości dostaw energii oraz obowiązków władz lokalnych powołanych do ochrony środowiska. Grupę docelową projektu stanowią w/w interesariusze główni,
jak również interesariusze przedmiotowi: środowisko naturalne, potencjalni inwestorzy i turyści oraz osoby rozważające gminę jako miejsce zamieszkania. Celem
głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy
Sosnówka. Kluczowe wskaźniki projektu: 1Wzrost zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 0,92 MW 2.Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych o 166,65 ton ekwiwalentu CO2 / rok 3.Wzrost produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE o 8,45
MWhe/rok 4.Wzrost produkcji energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 468,57 MWht/rok Zadania przewidziane do realizacji to:
1.Zakup i montaż 147 instalacji solarnych 2.Zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych 3.Wymiana 18 źródeł ciepła 4.Studium wykonalności 5.Dokumentacja
techniczna 6.Serwis www- uruchomienie zakładki na stronie gminy 7.Zakup oprogramowania i urządzeń do odczytu danych (TIK) 8.Nadzór inwestorski 9.Promocja
projektu 10.Zarządzanie projektem - monitoring i obsługa Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sosnówka, przyjętym uchwałą nr
XI/77/2016 z dn. 13.06.2016r., w którym zaplanowano wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż instalacji solarnych i
fotowoltaicznych oraz wymianę źródeł ciepła. Projekt jest zgodny z Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej, wg którego gmina Sosnówka nie należy do
obszarów o stwierdzonych przekroczeniach choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości
powietrza.

GMINA SOSNÓWKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 149 448,62

1 787 536,12

1 519 405,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-10

2019-05-09

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski

Celem głównym projektu jest "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez zwiększenie poziomu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii".
RPLU.04.01.00-06-0184/16
Osiągnięcie tego celu planowane jest poprzez przeprowadzenie działań obejmujących zakup i montaż zestawów solarnych i powietrznych pomp ciepła dla 485
prywatnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Tomaszów Lubelski w tym: 349 szt. instalacji solarnych i 136 szt. powietrznych pomp ciepła.
Projekt realizowany będzie we wszystkich miejscowościach Gminy Tomaszów Lubelski (25) za wyjątkiem miejscowości Ruda Żelazna. Planowane do montażu
instalacje solarne i pompy ciepła stworzą rozproszony system produkcji energii cieplnej, której uzyskanie wpłynie na mniejsze wykorzystanie energii ze źródeł
nieodnawialnych tj.: gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu: - Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii odnawialnej (CI30) - 1,6032 MW; - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 4789,21 ton ekwiwalentu CO2/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 1058,40 MWht/rok. Bezpośrednio z kolektorów
korzystać będą mieszkańcy budynków objętych projektem. Dzięki instalacji solarnej i instalacjom pomp wykorzystywać będą oni energię słoneczną i aerotermalną
w procesie dostaw ciepłej wody użytkowej, co doprowadzi do zmniejszenia kosztów dostaw c.w.u., ograniczenia szkodliwego wpływu źródeł ciepła stosowanych w
ich budynkach mieszkalnych na jakość powietrza w gminie, zmniejszenia ilości surowca energetycznego, który będzie potrzebny do dostarczenia odpowiedniej
ilości c.w.u. Odbiorcami projektu w sposób pośredni są także pozostali mieszkańcy Gm. Tomaszów Lubelski, turyści odwiedzający obszar gminy oraz
przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy, ponieważ poprawa jakości środowiska zwiększa jego atrakcyjność, zarówno dla inwestorów, jak i dla
osób odwiedzających.

GMINA TOMASZÓW LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 331 440,30

3 936 633,98

3 346 138,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-09

2019-08-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Urzędów - etap II

Celem jest Realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego UE oraz Strategii Europa
2020 oraz drugorzędne cele projektu. Projekt zlokalizowany jest na obszarze wiejskim (strategicznej interwencji osi VII Nowoczesna Wieś będącego terenem o
intensywnej produkcji rolniczej oraz charakteryzującego się zróżnicowanym stanem zainwestowania). Pod względem administracyjnym gm. należy do woj. lub.
pow. kraśnicki. Wskaźniki: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI 30) - 1,54 MW, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 784 MWht/rok, Liczba nowych utw. miejsc pracy EPC - 1 szt. Szacowany roczny spadek emisji gazów ciepl. (CI34)
Mg/rok - 244,76 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 385 szt. W wyniku realizacji wariantu zainstalowanych zostanie 5 kotłów
opalane biomasą (pellet, owies) o łącznej mocy 125 Kw i 380 inst. kolek. płaskich (264 szt. 2 panel i 116 szt. 3 panel) o łącznej mocy 1,4175 MW, ciepłomierze z (5
% z odczytem zdalnym) a także uruchomione w ramach TIK 2 serwisy: 1 portal z formularzem za pomocą którego użytkownik będzie mógł:zgłosić awarię, uzyskać
informację, dokonać transakcji itp., 2 będzie posiadał funkcj. związane z monitorowaniem satysfakcji klienta podając aktualne dane na temat monit. energii w
zakresie wynik. z TIK a także brać udział w konsultacjach społecznych elektronicznie. W wyniku realizacji proj. powstanie miejsce pracy dla osoby
niepełnosprawnej dokonującej odczytów i obsługi, zasilającej portale w dane, dokonującej przeglądów. Inwestycja wynika z PGN Gm. Urzędów - Cel gł. Poprawa
stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję gazów cieplarnianych" i Cel strateg. 1 str. 69, 70. Teren gm. Urzędów objęty jest ''Programem ochrony pow. dla
strefy lubelskiej'' zgodnie z nim na ter. gm. Urzęd. nie stwierdzono przekroczeń. Proj. skierowany jest do odbiorców indywidualnych.

RPLU.04.01.00-06-0185/16

GMINA URZĘDÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 763 566,80

3 458 285,96

2 766 628,76

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-31

2018-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów

Projekt (P.) zlokalizowany na ter. woj. lubelskiego, w pow. kraśnickim, w gm. Urzędów(GU).Teren P. obejmuje 24 miejscowości w GU. Zakres P. zakłada instalację
zestawów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej w 131 obiektach prywatnych i 3 obiektach użyteczności publicznej o łącznej mocy 0,392MW oraz
24 kotłów na pellet/owies w obiektach prywatnych do przygotowania C.W.U. o łącznej mocy 0,557MW. P. przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie
portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców GU korzystających (GRUPA
DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok.500 w 156 obiektach. Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5lat) własnością GU, będą usytuowane na
budynkach stanowiących własność osób prywat., z którymi GU. podpisała umowy użyczenia. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększenie stosowania OZE na terenie GU.
Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszk. poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [158 szt. o łącznej
mocy 0,949MW w 2018r.,produkcja 480 MWht i 388,63 MWhe w 2019r.].; CEL 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejsz. emisji
związków szkodliwych dzięki zwiększ. udziału energii ze źródeł odnawialnych [557,95 t. ekwiwalentu CO2 / rok od 2019r.].CEL 3: Zmniejsz. obciążeń finansowych
społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE [158 instalacji od 2018r.]. Teren gm.
Urzędów objęty jest "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej". Zgodnie z nim na terenie gm. Urzędów nie stwierdzono przekroczeń.

RPLU.04.01.00-06-0187/16

GMINA URZĘDÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 651 499,22

2 320 710,48

1 892 442,11

81,55 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-31

2019-08-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Nowa energia dla Kraśnika II

Celem głównym jest zwiększenie zdolności wytwarzania energii odnawialnej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta Kraśnik. Grupę
docelową stanowią mieszkańcy miasta Kraśnik. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wyniesie 110 szt. Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wyniesie 265 szt Projekt wdraża inteligentne systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK. Zakres
rzeczowy projektu uwzględnia również zadania związane z uruchomieniem serwisu www oraz wykorzystaniem narzędzi ICT. Technologia ICT - program obejmuję
stworzenie zakładki do strony internetowe NOWA ENERGIA DLA KRAŚNIKA II, która będzie informować mieszkańców o zamontowanej instalacji na ich
nieruchomości. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej z związku z realizacją projektu wyniesie 1,254986 MW. Realizacja projektu umożliwi
spadek emisji gazów cieplarnianych. W związku z realizacją projektu będzie występowała: Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych instalacji wykorzystujących OZE Przedsięwzięcie objęte
wnioskiem jest zgodne z celami wynikającymi z Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kraśnik. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie wykorzystania energii
produkowanej z OZE i zastąpienie energii produkowanej w oparciu o tradycyjne nośniki energii energią z OZE. W związku z powyższym nastąpi ograniczenie
niekorzystnych oddziaływań związanych z produkcją energii w oparciu o tradycyjne nośniki energii. Działa w tym zakresie są zgodne z Programem ochrony
powietrza dla strefy lubelskiej.

RPLU.04.01.00-06-0188/16

MIASTO KRAŚNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 817 648,04

4 433 418,40

3 343 641,96

75,42 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w Gminie
Trzeszczany

Celem gł. proj. jest "zwiększenie wykorzystania OZE na terenie Gm. Trzeszczany". Cele szczegółowe to: Zwiększenie efektywności energetycznej gosp. domowych gm.. RPLU.04.01.00-06-0189/16
Poprawa jakości środowiska naturalnego GT. W związku z projektem zidenty. gr. interesariuszy: 1. I. główni (władzę lokalną, pracowników UG, IZ RPO WL,
mieszkańców gm. biorący udział w proj.), 2. I. drugorzędni (mieszkańców gm. nie biorących udziału w proj., lokal. zakłady energetyczne, rolników.), 3. I.
kontekstowi (mogący oddział. na proj: inst. publiczne związane z ochroną środ., władze region. i powiatowe, org. eko.) W ramach proj. zaplanowano realizację
nast. zadań: Z.I.Instalacja kolektorów słonecznych w GT (84szt.) (2kol.+ podgrze.200l/d.skośny-12szt.; 2kol.+podgrze.200l/d. płaski4szt.;
2kol.+podgrze.200l/elewacja-6szt.; 2kol.+ podgrze.200l/d.skośny z korektą-4szt.; 3kol.+podgrze.300 l/d.płaski-8szt.; 3kol.+podgrze.300l/d. skośny-28szt.;
3kol.+podgrze.300l/elewacja-7szt.; 3 kol.+podgrze.300l/d.skośnym z korektą kąta-7szt.; 4kol.+podgrze.400l/d. skośny-7szt.; 4kol. + podgrze.400l/d. skośny z
korektą-1szt.), Z.II.Nadzór inwestorski (1szt.) Z.III.Promocja - portal internetowy (1szt.) Bezp. rezultaty: - Dodatkowa zdolność wytwarzania e. odnawialne- 0,33MW
- Produkcja e. cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzyst. OZE- 2 927,17MWht/rok - Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych- 897,82 tony ekwiwalentu/rok. Projekt wpisuje się w "Strategię Rozwoju Gminy Trzeszczany 2015-2020" i ukierunkowany jest na pozyskiwanie e. z
OZE, w tym także ze słońca. Dla osiągnięcia zakład. w proj. długofal. efektów, konieczna jest redukcja gazów cieplarni., powstałych w wyniku spalania paliw na
terenie gm., -zwiększenie udziału ener. pochodzącej z OZE, -redukcja zużytej e. finalnej. Dodatkowo zgodnie z "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" inwestycja leży na ob. nieprzekracz. poz. dopuszcz. w odniesieniu do subst. podlegających ocenie jakości powietrza.

GMINA TRZESZCZANY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

953 501,16

779 236,84

654 558,95

84,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-02

2018-12-28

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w Gminie Stary Zamość

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (398 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej
wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Typ: 1 i 2 - moc 3,1 kW.; 3 i 4 - 4,67 kW; 5 i 6-6,23 kW; 7 i 8-7,79 kW). Mieszkańcy gminy Stary Zamość nie
korzystają z OZE. Jedynie w kilku budynkach zainstalowane są kolektory słoneczne. Potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym na
terenie gminy. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do
której należy gmina stary Zamość) nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy. Problemem jest niska świadomość mieszkańców o
ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE, w tym energii słonecznej. Niedobór technologii pozwalających na
wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim zainteresowaniem OZE i zmianą dotychczasowych sposobów zabezpieczenia dostaw energii.
Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem, koksem i drewnem, notuje się przypadki spalania odpadów plastikowych. Przekłada się to na
rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie
i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory
słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal
internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami instalacji); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji
energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz promocji OZE.

RPLU.04.01.00-06-0190/16

GMINA STARY ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 347 495,44

3 807 101,26

3 236 036,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-06-16

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W ramach projektu zostanie
zamontowanych 446 instalacji kolektorów słonecznych o sumarycznej mocy 1613,55 kW (instalacje solarne na budynkach mieszkalnych: 311 - 2 kolektorowe +
200 l; 124 - 3 kolektorowe + 300 l; 8 - 4 kolektorowe + 400 l; 3 - 5 kolektorowe + 500 l) wykorzystujących energię promieniowania słonecznego do produkcji energii
cieplnej oraz 116 kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych o sumarycznej mocy 3005 kW (7 kotłów c.o. 15 kW układ otwarty; 16 kotłów c.o. 15 kW układ
zamknięty; 1 kocioł c.o. 15 kW układ zamknięty; 50 kotłów c.o. 25 kW układ otwarty; 34 kotły c.o. 25 kW układ zamknięty; 5 kotłów c.o. 25 kW układ otwarty; 3 kotły
c.o. 35 kW- układ zamknięty;). Kotły w budynkach gospodarczych na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych - 11 szt. (15kW układ zamknięty - 1szt.; 25kW
układ otwarty - 5szt.; 35kW układ otwarty - 5szt.). Z zainstalowanych kolektorów będzie korzystać ok. 1756 osób, natomiast z pieców około 381 osób. Zakres
projektu zarówno jeśli chodzi instalacje kolektorów słonecznych jak i kotłów na biomasę dotyczy wyłącznie budynków prywatnych. Zostanie zaktualizowana
podstrona internetowa promująca odnawialne źródła energii. W ramach projektu zostanie także wykonany System TIK, który w swoich założeniach będzie m.in.
zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych informacje o instalacjach OZE. Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z "Programem ochrony powietrza dla
strefy lubelskiej", którego celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych, m.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych
systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.

RPLU.04.01.00-06-0192/16

GMINA BIŁGORAJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 185 516,97

5 397 859,12

4 588 180,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-08

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

EKOENERGIA W GMINIE JÓZEFÓW NAD WISŁĄ

Projekt (P.) zlokalizowany będzie na ter. woj. lubel., w pow. opols., w GJ n/Wisłą(GJ). Zakres P. zakłada instalację 600 szt. zestaw. kol. słonecznych w obiekt.
prywat. do podgrz. CWU o sum. mocy 1,9995MW. P. przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internet., kt będzie pełnił funkcje eduk., promoc.
oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszk. GJ korzystających (GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok. 2400 w 600 obiektach. Instalacje
zostaną usytuowane na budynkach stanowiących własn. osób prywat., z kt GJ. podpisała um. użycz. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększ. stosowania OZE na terenie
GJ. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechnienie techno. wytwarzania czystej energii wśród mieszk. poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [1,9995MW w
2018r.].; CEL 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejsz. emisji gazów cieplarnianych do atmosfery [354,58t. ekwiwal. CO2/rok od
2019r.]. CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finans. mieszk. poprzez wykorz. OZE [1 039,74Mwht/rok od 2019r.]. P. przyczynia się do realizacji zarówno celu prioryt. 4
(zakłada wsparcie wytwarzania i wykorzystania ener. pochodz. z OZE), jak i celu główn. RPO WL, tj. podn. konkurencyj. regionu w oparciu o wewn. potencj.,
sprzyjaj. zwiększ. spójn. społ. i terytor. P., obok korz. społ. i gosp. będzie wpływ. na skuteczniejsze przeciwdzi. zmianom klimatu. P. wpis. się w cele operac. (2.5Wyposaż. Obsz. Wiej. w infrastr. transp., komun., energet.; 3.6 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego [uruchomienie serwisu www] w stand. WCAG 2.0]; 4.5 Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyr. dla potrzeb gosp. i rekreacji, przy zachowaniu i ochron. walorów środ. przyrodn.) wskaz. w SRWL 20142020. GJ. P. w części realizowany będzie na obsz. Nat.2000. Na podstawie PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ w GR nie stwierdzono
przekroczenie choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do subst. podlegających ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0193/16

GMINA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 285 968,05

4 664 176,51

3 964 550,03

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-06

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacje OZE w budynkach prywatnych dla mieszkańców gminy Wojsławice

Projekt dotyczy zakupu i montażu 143 zestawów instalacji solarnej w indywidualnych budynkach mieszkalnych, 10 pomp ciepła do podgrzania cwu w
mieszkalnych budynkach indywidualnych oraz 6 kotłów na biomasę i 3 gruntowych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej i na potrzeby
centralnego ogrzewania. Inwestycja będzie realizowana na podstawie projektów wzorcowych. Na potrzeby inwestycji przygotowano projekty na następujące
instalacje: 1. Dla gospodarstw domowych do 4 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 2 absorberów słonecznych,-113 kpl. 2. Dla gospodarstw
domowych od 5 do 6 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 3 absorberów słonecznych, -26 kpl. 3. Dla gospodarstw domowych powyżej 7 osób:
instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 4 absorberów słonecznych - 4kpl. dodatkowo każdy zestwa będzie wyposażony w zasobnik ciepłej wody
użytkowej, rurociągi glikolowe, moduły pompowe z automatyką i grupa bezpieczeństwa. 4. Dla gospodarstw domowych do 6 osób: instalację monoblokowej
pompy ciepła powietrze-woda na potrzeby ciepłej wody użytkowej-10kpl. 5. Instalację kotłów o mocy do 25 kW wykorzystujące jako paliwo biomasę w postaci
pelletu drzewnego oraz drzewa-6kpl. 6. Instalację gruntowych pomp ciepła-3 kpl. Celem głównym przedsięwzięcia jest skuteczniejsze i bardziej wszechstronne
wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia oraz tworzenia sprzyjających warunków
dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora turystyki i rekreacji oraz promowania rozwoju sektora usługowego okołoturystycznego. Rezultaty: moc urządzeń z
OZE-0,67MW, uzysk OZE-390,23MWh, redukcja CO2-256,59t/rok. Gmina nie posiada programu ochrony powietrza i nie ma konieczności opracowania takiego
programu (brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych).

RPLU.04.01.00-06-0194/16

GMINA WOJSŁAWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 180 248,22

1 963 855,76

1 669 277,39

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-28

2019-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żmudź

Projekt dotyczy zakupu i montażu 166 zestawów instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych oraz 5 pomp ciepła do podgrzania CWU w budynkach
RPLU.04.01.00-06-0196/16
indywidualnych. Inwestycja będzie realizowana na podstawie projektów wzorcowych. Na potrzeby inwestycji przygotowano projekty na następujące instalacje: 1.
Dla gospodarstw domowych do 4 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 2 absorberów słonecznych, inwestycja przewiduje montaż 127
kpl./0,41MW. 2. Dla gospodarstw domowych od 5 do 6 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 3 absorberów słonecznych, inwestycja
przewiduje montaż 35 kpl./0,17MW. 3. Dla gospodarstw domowych powyżej 6 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 4 absorberów
słonecznych, inwestycja przewiduje montaż 4kpl./0,3MW. Dodatkowo każdy zestaw będzie wyposażony w zasobnik ciepłej wody użytkowej, rurociągi glikolowe,
moduły pompowe z automatyką i grupą bezpieczeństwa. 4. Dla gospodarstw domowych do 6 osób: instalację monoblokowej pompy ciepła powietrze-woda na
potrzeby ciepłej wody użytkowej. Instalacja składa się z pompy ciepła z wbudowanym zasobnikiem, kanałów wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza.
Inwestycja przewiduje montaż 5 kpl./0,01MW Celem głównym przedsięwzięcia jest skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie OZE w bilansie
energetycznym Gminy Żmudź dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia oraz tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału
gospodarczego, sektora turystyki i rekreacji oraz promowania rozwoju sektora usługowego okołoturystycznego. Rezultaty: moc urządzeń z OZE - 0,609 MW, uzysk
OZE - 433,61 MWh, redukcja CO2 - 258 t/rok. Projekt będzie wykorzystywał portal internetowy (stronę www UG Żmudź) w celu wdrożenia i promocji rozwiązań,
usług i produktów czystej energii. Gmina nie posiada programu ochrony powietrza i nie ma konieczności opracowania takiego programu (brak przekroczeń
poziomów dopuszczalnych).

GMINA ŻMUDŹ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 064 610,70

1 836 446,94

1 560 979,89

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-04

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja kolektorów słonecznych w gminie Stoczek Łukowski

W ramach projektu instalacja kolektorów słonecznych w gminie Stoczek Łukowski na terenie objętym inwestycją na indywidualnych domach mieszkańców
powstanie 273 instalacje solarne, oraz jedna instalacja na obiekcie użyteczności publicznej (Zakład Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim) o łącznej mocy
0,90MW. Projekt jest skierowany do odbiorców indywidualnych zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski. W ramach projektu zrealizowane zostaną:
prace budowlane zw. z solarami , nadzór inwestorski, SW, promocja, narzędzia informatyczno-komunikacyjne, dokumentacja techniczna. Celem głównym
planowanej do realizacji inwestycji jest, zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki oraz dywersyfikacja źródeł energii poprzez
zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii. Moc instalacji solarnych dostosowana zostanie do wielkości budynku mieszkalnego
oraz liczby jego mieszkańców. Analiza wpływu interesariuszy na projekt pozwoliła podzielić wyróżnione grupy na interesariuszy głównych, drugorzędnych i
kontekstowych:? główni: mieszkańcy Gminy Stoczek Łukowski; ? drugorzędowi: Samorząd lokalny - Urząd Gminy Stoczek Łukowski, ? kontekstowi: Instytucja
zarządzająca RPO; Starostwo Powiatowe, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Inspektorat Sanitarny, Wójt Gminy Stoczek Łukowski. W ramach projektu
zrealizowane zostaną następujące wskaźniki rezultatu: Prod. e. c. z nowo wybu. inst. wyko. OZE - MWht/rok - 570,60; Szac. roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34) tony ekwiwalentu CO2 / rok- 2708,2; Prod. e. c. z nowo wybud./nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWht/rok 570,60. Produktu: Licz. wyb. jednostek wytwarzania e. c. z OZE szt. - 274, Dodat. zd. wyt. en. ze źr. odn - 0,90 MW; Dodat zd. wyt. e.c. ze źr. od - 0,9 Zaplanowana do
realizacji inwestycja jest zgodna z Programem Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej. wykorzystane będą następujące rodzaje instalacji solarnych: 2kolektorowe, 3-kol., 4-kol, 8-kol.

GMINA STOCZEK ŁUKOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 401 542,00

2 870 013,30

2 439 511,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-11

2019-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Krynice

Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Krynice" jest sekwencyjnym zestawem działań zmierzających do realizacji jego celu głównego zdefiniowanego jako:
RPLU.04.01.00-06-0198/16
POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE). Cel zostanie osiągnięty poprzez dostawę i montaż
indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców 87 indywidualnych gospodarstw domowych, zlokalizowanych w 16 miejscowościach
należących do Gminy Krynice. Każdy z zestawów kolektorów słonecznych posiadał będzie moduł komunikacyjny oraz do wypełnienia obowiązku związanego z
obszarem TIK/ICT zostanie uruchomiona specjalna zakładka www (zadanie bez kosztowe) opracowana wg standardu WCAG 2.0. Dzięki wykorzystaniu naturalnych
uwarunkowań dotyczących średniorocznego nasłonecznienia Gminy Krynice (energia słoneczna w rocznej wartości ponad 1100 - 1200 kWh na metr kwadratowy,
wyższa niż w północnej części województwa lubelskiego) oraz środków zewnętrznych, które UE zapewniła dla realizacji strategii Europa 2020, planowane w
projekcie działania mogą przyczynić się znacznie do poprawy bilansu energetycznego Polski. Kluczowymi rezultatami i produktami projektu będą: - 87
wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE, - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) na poziomie 1 042,97 tony
ekwiwalentu CO2/rok, - dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) na poziomie 0,349125 MW - produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 171,50 MWht/rok. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy Gminy Krynice
zamieszkujący gospodarstwa domowe w których lokalizowane będą instalacje solarne. Wszyscy mieszkańcy Gminy, który wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie,
spełniając warunki regulaminu zostali zakwalifikowani do projektu. Działania projektu obejmują projektowanie, dostawę, montaż oraz uruchomienie 87
instalacji kolektorów słonecznych w miejscowościach Gminy Krynice.

GMINA KRYNICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

839 703,00

741 269,00

630 067,96

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-05

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Abramów

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp aerotermalnych oraz pieców na biomasę. Instalacje OZE
RPLU.04.01.00-06-0199/16
zostaną zamontowane na obiektach prywatnych w Gminie Abramów. Łączna moc zainstalowana wyniesie 1,4165 MW. Liczba zestawów solarnych - 209 ( 2 panele
- 115 szt., 3 panele - 76 szt. ,4 panele - 18 szt. łączna moc zainstalowana - 8899 kW), liczba instalacji fotowoltaicznych - 12 ( 2 kW -3 szt., 2 kW grunt - 3 szt.,3 kW 5 szt., 3 kW grunt - 1 szt., łączna moc zainstalowana - 420 kW) liczba pomp aerotermalnych - 5 (pompy aerotermalne - 5 szt., łączna moc zainstalowana - 96 kW),
liczba kotłów na biomasę - 19 szt.(piec 25kW - 19 szt.,łączna moc zainstalowana - 4750 kW). Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej
zostaną zastąpione darmową energią słoneczną, energią aerotermalną oraz biomasą. Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania
energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line . Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej
regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy
Abramów (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania
energii odnawialnej - 1,09 MW. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej - 233 szt. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej - 12 szt.Spadek emisji
CO 2 - 646,23 Mg/rok. Produkcja energii elektrycznej -34,85 MWe/rok. Produkcja energii cieplnej 1077,78 MWth/rok. Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie
ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy
Abramów , co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

GMINA ABRAMÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 561 595,51

3 282 923,27

2 790 484,77

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-15

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Obsza II etap

Proj.tworzy nowe instalacje do produkcji energii ze słońca,a jego realizacja odbędzie się na obszarze OSI:4.Obszary gospodarczego wykorzystania walorów
RPLU.04.01.00-06-0203/16
przyrodniczych i kulturowych.Typ proj.:Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.Proj.odpowiada na
zdiagnozowane potrzeby interesariuszy.Głównym problemem do rozwiązania będzie obniżenie szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gminy Obsza poprzez poprawę
efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału energii słonecznej w końcowym zużyciu energii cieplnej poprzez montaż 156instalacji solarnych.Moc
instalacji wspartych w proj.wynosi:dla energii słonecznej 0,617MW.Założenia projektu:-zastępowanie istniejącej produkcji energii z surowców kopalnych
produkcją z OZE -wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (w tym pomiaru,obsługi i monitoringu wykorzystania
energii w kontekście ich skalowalności,elastyczności i niezależności od dostawców) -uruchamia serwisy,za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli
dokonywać transakcji on-line (zawieranie umów,odczyty liczników,pobieranie opłat,stan rozliczeń,uwagi i skargi,zapytania,dostępność dotychczasowych i
nowych usług -wpływa na realizację celów o charakterze strategicznym jako element szerzej zaplanowanych działań w których istotnym efektem jest kumulacja i
koordynacja inwestycji, których łączna realizacja poprzez efekt skali pozwala uzyskać lepsze rezultaty przez wpisywanie się w (PGN)-zawiera rozwiązania
gwarantujące trwałość proj.w zakresie dostaw paliwa lub energii (instalacje kumulujące energię) -Efektywność kosztowa budowy 1 jednostki wytwarzania energii
cieplnej-7 961,66zł -Efektywność kosztowa 1MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii-1 948 366,00zł Zakres proj.nie obejmuje wsparcia opisanego w
art.1ust.2-5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014.Na obszarze objętym realizacją projektu nie istnieje konieczność opracowania programów dotyczących
ochrony powietrza

GMINA OBSZA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 658 832,00

1 461 200,00

1 242 020,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-06

2019-08-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę I

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 419
RPLU.04.01.00-06-0204/16
obiektach prywatnych w Gminie Lubartów (łączna moc 1 590,40 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 19 pieców na biomasę (łączna moc
2328 kW). Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą. Realizacja celów
szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu
środowiska naturalnego.Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Lubartów (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w
formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 1,82 MW. Produkcja energii cieplnej 1326,15 MWth/rok. Liczba jednostek
wytwarzania energii cieplnej - 438 szt. Spadek emisji CO 2 - 753,76 Mg/rok.Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu
ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Lubartów , co oznacza że na jej terenie nie
odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

GMINA LUBARTÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 586 834,89

4 243 245,16

3 606 758,38

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomasę II

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 420
obiektach prywatnych w Gminie Lubartów (łączna moc 1 595,20 kW.). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 18 pieców na biomasę o łącznej mocy
3345 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą. Realizacja celów
szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu
środowiska naturalnego.Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Lubartów (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w
formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 1,929 MW. Produkcja energii cieplnej -1431,20 MWth/rok. Liczba
jednostek wytwarzania energii cieplnej - 438 szt. Spadek emisji CO 2 - 813,46 Mg/rok.Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania
programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Lubartów , co oznacza że na jej
terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0205/16

GMINA LUBARTÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 649 593,44

4 303 790,22

3 658 221,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

"Energia odnawialna w Gminie Serniki" polegający na budowie instalacji solarnych i kotłowni opalanych biomasą w
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Serniki.

Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Rezultatem projektu jest
"Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI3) - 744,54 tony ekwiwalentu CO2 / rok. Głównymi grupami docelowymi są mieszkańcy i turyści z
terenu gminy (szczegółowy opis znajduje się w studium wykonalności). Projekt przewiduje wykonanie531 instalacji kolektorów słonecznych (montowanych na
budynkach oraz na posesjach) oraz montaż 22 kotłów na biomasę (550kW) służ. do podgrzewania c.o. i c.w.u. Dodatkowo w projekcie zaplanowano zadania
towarzyszące (opracowanie studium wyk, opracowanie dokumentacji proj i kosztorysu inwest, nadzór inwest, wykonanie promocji proj, platformy Internet
zarządzającej energią w oparciu o TIK, zarządzanie proj oraz monitoring i obsługa finans proj). Analiza wybranego wariantu proj potwierdza trafność wyboru: wariant przyczyniający się do realizacji celów proj- wariant przedstawiający najniższe nakłady na jednostkę miary rezultatu - wariant najszybciej wykonalny z
uwagi na najmniej skomplikowany charakter i ograniczenie spraw procedur do minimum - nieskomplikowany charakter wariantu nie wymagania angażowania
lub zatrudniania nowych osób - realizacja war nie powoduje konieczności uzyskania dodatkowych pozwoleń - wariant najbardziej akceptowalny przez
społeczność lokalną i władze gminy - realizacja wariantu na obszarze OSI: 4. Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych projekt wpisujący się w cele wszystkich dokumentów strategicznych ( na poziomie ponadregionalnym, regionalnym i lokalnym)W Programie Ochrony Powietrza
dla strefy lubelskiej stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy szkodliwego pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10). W skład pyłu zawieszonego mogą
wchodzić substancje toksyczne m.in. benzo(a)piren. W związku z powyższym planowana inwestycja polegająca na zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do
środowiska zgodna jest z POP

RPLU.04.01.00-06-0208/16

GMINA SERNIKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 843 119,18

4 536 250,78

3 855 813,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-04

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO.

W ramach realizacji projektu "Słoneczna alternatywa dla Radzynia Podlaskiego"zaplanowano montaż 381 szt. instalacji solarnych do podgrzewania wody
użytkowej oraz 78 szt. instalacji fotowoltaicznych dla odbiorców indywidualnych, posiadających własną nieruchomość na terenie Miasta Radzyń
Podlaski.Ponadto zaplanowano działania związane z nadzorem inwestorskim, prawidłowym zarządzaniem projektem oraz promocją projektu.Głównym celem
projektu jest zastąpienie istniejącej energii elektrycznej i cieplnej, pochodzącej z surowców kopalnych produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowymi
celami projektu są: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i CO2, poprawa jakości życia mieszkańców Miasta, wzrost atrakcyjności terenu oraz poprawa
jakości środowiska naturalnego. Wśród interesariuszy wyróżnić możemy dwie, najbardziej zainteresowane grupy odbiorców tj. mieszkańcy miasta, u których
zamontowane zostaną instalacje oraz Urząd Miasta, który jest też inicjatorem zmian. Grupy drugorzędne to:pozostali mieszkańcy miasta, turyści i odwiedzający
miasto, projektant oraz wykonawcy instalacji. Zgodnie z postanowieniem wydanym przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, opisywany projekt nie wymaga
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bowiem nie kwalifikuje się on do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto,
projekt realizowany będzie z dala od obszarów sieci Natura 2000, w związku z czym, nie wpłynie negatywnie na obszary objęte ochroną. Projekt nie wymaga
również opracowania programów dot. ochrony powietrza, bowiem na terenie inwestycji żadne normy nie zostały przekroczone. Projekt wpisuje się w cele
Programu ochrony powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Rezultatem projektu będzie osiągnięcie w 2018r. dodatkowej zdolności wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych - 1,59723 MW oraz spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 30% oraz wyprodukowanie 221,99 MWhe/rok energii
elektrycznej oraz 681,59 MWhe/rok energii cieplnej.

RPLU.04.01.00-06-0210/16

MIASTO RADZYŃ PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 230 907,07

4 977 176,11

4 230 599,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-03-16

2018-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE

Celem główn.jest ograniczen. ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza oraz dostarczenie mieszk. zielonej energii. Celem szczegółowym jest wzrost
stosowania OZE wpływający na poprawę jakości środowiska natural. oraz podniesienie poziomu życia mieszk. Grupę docelową projektu stanowią mieszk. biorący
w nim udział. W ramach przedsięwzięcia zainstalowanych zostanie łącznie: 279 zest.kolektor.słonecz. płaskich (1167,90kW), 193 szt.pomp ciepła do
c.w.u.(328,10kW), oraz 141 kompl. paneli fotowolt.(384,78kW). Moc łżcznie 1880,78kW. Montaż budynki prywatne w g. Piszczac.Projekt przyczyni się do
energetycznego wykorzystania OZE oraz zawiera rozwiązania kumulujące energię. Ograniczenia zapotrzeb. na energię cieplną oraz elektrycz.produkowaną w
sposób tradycyjny przełoży się na zastępowanie istniejącej energii z surowców kopalnych produkcją z OZE. Zgodnie z bilansem projektu stosowane rozwiązania
mają na celu wyrównanie kosztu kWh wyprodukowanego z alternatyw.i tradyc. źródeł. Montowane instalacje z TIK, umożliwią pomiar, obsługę i monitoring
wykorzyst. energii. Platforma internet. umożliwi uczestnikom transakcje on-line (skargi i wnioski, zgłaszanie usterek) oraz e-learning (mający na celu promocję
rozwiązań czystej energii, w tym promocji ośrodków czystej energii na obszarach peryfer.) i kalkulator wpływu funkcjonow. gosp.dom. na zjawisko globalnego
ocieplenia. Na platformie uruchom.zostanie system zarządz.i monitor. danych dot. energii z inst. OZE. Kluczowy rezultat projektu - ilość produk. energii z OZE oraz
redukcja emisji zanieczyszczeń. Zgodnie z POP dla strefy lubelskiej w gminie Piszczac wartość pyłów PM10 waha się od 13 do 16 µg/m3. Dla strefy lubelskiej
obejmującej całe wojewódz.poza miastem Lublin opracowano POP ze względu na wystąpienie ponadnormatywnej liczby dni z przekroczonym poziomem 24godzinnym stężenia pyłu zawieszonego PM10 (od 13 do 39 µg/m3) Projekt wpłynie na realiz.celów określonych w POP w zakresie poprawy jakości powietrza
spadek emisji

RPLU.04.01.00-06-0211/16

GMINA PISZCZAC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

7 571 073,56

6 526 051,02

5 220 840,81

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-09

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie

Głównym celem projektu jest "Poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez zwiększenie produkcji energii w oparciu o OZE". Jego osiągnięcie nastąpi
poprzez przeprowadzenie działań obejmujących montaż: a) 141 instalacji płaskich kolektorów słonecznych na budynku lub gruncie b) 41 instalacji płaskich
paneli fotowoltaicznych typu "on-grid" na powierzchni pochylonej, płaskiej lub pionowej. Projekt zlokalizowany zostanie na terenie wszystkich 13 miejscowości
Gm. Łabunie. Rezultatem przeprowadzonych działań będzie uruchomienie 182 systemów OZE (opartych na nowoczesnych technologiach informacyjnokomunikacyjnych TIK) wykorzystywanych docelowo przez prywatne gospodarstwa domowe do procesów wsparcia produkcji energii elektrycznej i cieplnej (na
potrzeby podgrzewania w.u.) w oparciu o promieniowanie słoneczne. Pozwoli to także na wygenerowanie wymiernych efektów ekologiczno-środowiskowych w
postaci dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej - 0,66750 MW, redukcji emisji gazów cieplarnianych - 1 994,073 ton ekwiwalentu CO2/rok.
Produkcja energii cieplnej i elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie odpowiednio: 270,20 i 82,2150
MWht/rok. Dodatkowym elementem projektu będzie podejmowanie działań ukierunkowanych na wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz
propagowanie szerszego wykorzystania OZE co planuje się zrealizować poprzez uruchomienie strony www oraz serwisu internetowego dedykowanego
przedmiotowej tematyce. Bezpośrednio z instalacji korzystać będą mieszkańcy budynków objętych projektem. Dzięki instalacjom OZE wykorzystywać będą oni
energię słoneczną w procesie dostaw ciepłej wody użytkowej i produkcji energii elektrycznej, Odbiorcami projektu w sposób pośredni będą także pozostali
mieszkańcy Gm. Łabunie, turyści odwiedzający obszar gminy oraz przedsiębiorcy działający na terenie gminy, gdyż poprawa stanu środowiska zwiększa jego
atrakcyjność, zarówno dla inwestorów, jak i dla odwiedzających.

RPLU.04.01.00-06-0212/16

GMINA ŁABUNIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 055 254,33

1 847 080,20

1 570 018,17

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-22

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Trzydnik Duży - energia elektryczna i cieplna ze słońca

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej z promieniowania słonecznego w
RPLU.04.01.00-06-0213/16
celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy gminy Trzydnik Duży nie korzystają z OZE. Jedynie w kilku budynkach
zainstalowane są kolektory słoneczne i panele. Potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym na terenie gminy. Jakość powietrza w
gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Trzydnik Duży) nie
wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji
podlegających ocenie jakości powietrza. Problemem jest niska świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych
i wykorzystaniu OZE, w tym energii słonecznej. Niedobór technologii pozwalających na wykorzystanie OZE i wysokie koszty kolektorów skutkują niewielkim
zainteresowaniem OZE i zmianą dotychczasowych sposobów zabezpieczenia dostaw energii. Gospodarka cieplna oparta jest na kotłowniach opalanych węglem,
koksem i drewnem, notuje się przypadki spalania odpadów plastikowych. Przekłada się to na rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję
szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres
projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych 96 szt. ); 2.portal internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający szybkie kontakty z
użytkownikami instalacji); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz promocji OZE 4. montaż instalacji
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych 68 szt.

GMINA TRZYDNIK DUŻY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 560 293,20

2 243 848,77

1 907 271,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-27

2020-12-18

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.01.00-06-0197/16

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez
montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę

Celem głównym projektu jest: Wzrost wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Chełm, dzięki
RPLU.04.01.00-06-0215/16
inwestycjom w nowoczesne technologie - przyjazne środowisku źródła energii odnawialnej - montaż 193 instalacji solarnych (146 szt. - 2 panelowe instalacje; 47
szt. - 3 panelowe instalacje), 17 kotłów na biomasę (9 szt. o mocy 15 kW; 4 szt. o mocy 20 kW; 4 szt. o mocy 25 kW). Instalacje solarne zlokalizowane zostaną na
dachu lub elewacji budynku w zależności od warunków technicznych. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) -0,96 MW Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 338,74 [tony ekwiwalentu CO2 /rok]
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE- 564,62MWht/rok Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 1os. Produkty: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE- 210 Grupę docelową
projektu stanowią: mieszkańcy Gminy Chełm. Projekt zakłada realizację n/w zadań: 1.Opracowanie Studium wykonalności 2.Opracowanie grupowych projektów
technicznych 3.Inwentaryzacja obiektów 4.Konsultacje społeczne, diagnoza i analiza ankiet 5.Zakup i montaż kolektorów słonecznych 6.Zakup i montaż pieców na
biomasę 7.Opracowanie projektów technicznych indywidualnych 8.Opracowanie portalu internetowego 9.Zatrudnienie Inspektora nadzoru 10 Zarządzanie
projektem 11.koszty osobowe - oddelegowanie 12.Promocja projektu

GMINA CHEŁM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 523 087,77

2 229 484,00

1 895 061,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-26

2018-12-14

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne żródła energii w mieście Puławy

Cele projektu: zwiększenie zdolności wytwarzania w puławskich gospodarstwach jednorodzinnych energii odnawialnej; ograniczenie w osiedlach domów
RPLU.04.01.00-06-0217/16
jednorodzinnych w Puławach nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze spalania konwencjonalnych źródeł energii; wzrost produkcji
energii elektrycznej z nowych instalacji OZE w puławskich gospodarstwach jednorodzinnych; wzrost produkcji energii cieplnej z nowych instalacji OZE w
puławskich gospodarstwach jednorodzinnych . Grupą docelową są mieszkańcy miasta Puławy mieszkający w zabudowie jednorodzinnej. Projekt obejmuje zakup i
montaż następujących urządzeń: 58 szt. kolektorów słonecznych, 82 szt. paneli fotowoltaicznych oraz 4 szt. kotłów na biomasę, stworzona zostanie strona
internetowa poświęcona OZE, powstanie dokumentacja projektowa, studium wykonalności, przeprowadzona będzie promocja projektu, sprawowany będzie
nadzór inwestorski. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną wskaźniki rezultatu: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30); Produkcja
energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE; Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). Projekt zakłada
instalację urządzeń zmniejszających emisję szkodliwych substancji do powietrza oraz redukcję emisji CO2 w związku z powyższym jest zgodny z kierunkiem
działań Krajowego Programu Ochrony Powietrza Do Roku 2020 z perspektywą do 2030 - Rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości
powietrza oraz z Programem Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej.

MIASTO PUŁAWY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 361 912,88

2 122 286,93

1 803 943,89

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-04

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Krzywda

Głównym celem projektu jest zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Krzywda, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Celami
RPLU.04.01.00-06-0220/16
szczegółowymi są m.in.: 1) Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie; 2) Zwiększenie efektywności energetycznej; 3) Obniżenie kosztów pozyskiwania
energii cieplnej i elektrycznej przez gospodarstwa domowe. Przedmiotem projektu jest budowa na terenie Gminy Krzywda 36 instalacji fotowoltaicznych oraz 65
instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkańców, co wyraża się wskaźnikami produktu: 1) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE: 36 oraz 2) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 65. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Krzywda,
którzy podpisali umowy przystąpienia do projektu. Rezultaty projektu: 1) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej: 1,02 MW; 2) Szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych: 1093,46 tony ekwiwalentu CO2/rok; 3) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE: 106,97 MWhe/rok; 4) Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących
OZE: 120,34 MWht/rok. Zadania zaplanowane w projekcie to: Roboty: 1) Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych (z VAT 8% i 23%); 2) Montaż instalacji
kolektorów słonecznych (z VAT 8% i 23%); Usługi - nadzór: 1) Inspektor nadzoru budowlanego; Usługi - dokumentacja: 1) Opracowanie studium wykonalności; 2)
Opracowanie dokumentacji projektowej do montażu instalacji paneli fotowoltaicznych; 3) Opracowanie dokumentacji projektowej do montażu instalacji
kolektorów słonecznych; 4) Usługi - promocja: 1) Informacja w prasie; 2) Tablica pamiątkowa. Z uwagi na nieprzekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji
podlegających ocenie jakości powietrza, nie zaistniała konieczność sporządzenia programu dotyczącego ochrony powietrza.

GMINA KRZYWDA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 343 601,89

1 196 865,97

1 017 336,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-29

2019-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Potok Górny

Przedmiot projektu: zakup i montaż w gospod. dom.: instalacji solarnych(199szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu
podgrzewania c.w.u oraz kotłów na biomasę(237szt.) do produkcji energii cieplnej z biomasy do centralnego ogrzewania i ewentualnie podgrzewania c.w.u.. W
gminie podejmowane są działania w celu wykorzystania OZE. Zrealizowano projekt "Kolektory słoneczne jako ekologiczna i odnawialna forma dostarczania
energii w gminie Potok Górny"- zamontowano solary w bud. mieszkalnych i użyteczności publ. Wciąż potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowoenergetycznym w gminie. Jakość powietrza w gminie jest dobra- nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do
której należy Potok Górny) nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia
poziomów subst.podlegających ocenie jakości powietrza. PROBLEMY: niedostateczna świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych
surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE; niedobór technologii pozwalających na wykorzystanie OZE; wysokie koszty instalacji. Gospodarka cieplna oparta
na kotłowniach opalanych paliwem stałym, notuje się przypadki spalania odpadów plastikowych. EFEKT: rosnące zużycie energii ze źródeł kopalnych, emisja
szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, wzrost zanieczyszczenia środowiska. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w gospod. domowych (w skład
wchodzą: kolektory, podgrzewacz pojemnościowy wody, grupa pompowa i sterownik, naczynie wzbiorcze, zabezpieczania, rurociągi, przewody, izolacja termiczna,
odpowietrznik, płyn solarny); 2.montaż kotłów na biomasę w gospod. domowych (kotły o mocy 17kW, 23kW i 25kW; pellet) 2.portal internetowy(serwis do
transakcji on-line zapewniający kontakty z użytkownikami); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców,
promocji OZE)

GMINA POTOK GÓRNY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 313 886,11

5 726 884,38

4 867 851,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-16

2019-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

011 Energia odnawialna: z biomasy

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Włodawa - miasto z energią

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (393 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej RPLU.04.01.00-06-0222/16
wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym na terenie miasta. Jakość powietrza w
mieście jest dobra. Nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy Gmina Miejska Włodawa) nie
wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji
podlegających ocenie jakości powietrza. Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, zestaw
montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis
do transakcji on-line zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami instalacji); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej
mieszkańców oraz promocji OZE. Projekt zakłada montaż 8 typów zestawów solarnych uzależnionych od liczby osób korzystających i parametrów obiektów oraz
miejsc montażu (budynek- dach elewacja;grunt):do 3 osób: Typ 1 (budynek),Typ 2 (grunt) do 5 osób: Typ 3 (budynek), Typ 4 (grunt) do 7 osób: Typ 5 (budynek), Typ
6 (grunt) do 9 osób: Typ 7 (budynek), Typ 8 (grunt) Ilość kolektorów płaskich: 2-5 Nominalne moce cieplne kotłów:3116 W (Typ 1 i 2)*191 szt; 4674 W (Typ3 i 4) *
171 szt; 6232 W (typ 5 i 6)*27 szt; 7790 W (Typ 7 i 8)*4 szt., razem 393 szt. Moc zainstalowana zestawów = 1,59 MW. Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE= 849,23 MWht/rok.

GMINA MIEJSKA WŁODAWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 164 456,80

3 640 307,14

3 094 261,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-04-27

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Uhruska

Projekt obejmuje wykonanie 67 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2-5 kW na terenie gminy Wola Uhruska. W wyniku realizacji projektu zostanie
zainstalowane 202 kW nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej z OZE (energia słoneczna) co pozwoli na produkcję 191,9 MWh energii rocznie. Grupą
docelową projektu są mieszkańcy gminy Wola Uhruska, którzy zadeklarowali swój udział w projekcie. W rezultacie oczekiwane jest zmniejszenie kosztów opłat za
energię elektryczną o ok. 40% u poszczególnych odbiorców z grupy docelowej. W wyniku realizacji projektu wykorzystywane będą także efekty innych projektów, a
w szczególności "Poprawa czystości powietrza na terenie gminy Wola Uhruska w Dolinie Bugu poprzez wykorzystanie biomasy i energii słonecznej jako
alternatywnych źródeł ciepła" gdzie do zasilania pomp obiegowych glikolu będzie można wykorzystać energię wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną
obniżając koszty funkcjonowania instalacji solarnych. Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych użytkowników. Projekt
realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI): 4. Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych 3. Obszary
przygraniczne 6. Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych. Efektywność kosztowa projektu wynosi: 13 121,00 zł/instalację i 4 395 693 zł/MW. W
ramach projektu planuje się wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT związanych z monitoringiem pracy poszczególnych instalacji. Dane z systemu
monitoringu będą dostępne dla poszczególnych beneficjentów końcowych, każdy będzie mógł sprawdzić stan pracy "swojej" instalacji, pozyskać dane o ilości
wytworzonej energii niezbędne do złożenia sprawozdania do OSD, zgłosić awarię instalacji. Gmina jako inwestor będzie miała dostęp do danych dla wszystkich
instalacji. Planowane działania: 1. Wykonanie projektów. 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie. 3. Wybór wykonawcy i montaż instalacji, promocja. 4. Odbiór i
rozliczenie projektu.

GMINA WOLA UHRUSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 137 233,44

1 034 280,62

879 138,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-16

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna

Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Rezultatem projektu jest RPLU.04.01.00-06-0224/16
"Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)" - 369,23tony ekwiwalentu CO2 / rok. Głównymi grupami docelowymi są mieszkańcy i turyści z
terenu gminy (szczegół opis znajduje się w studium wyk). Proj przewiduje wykonanie 133 inst. kolekt., 8 kotłów na b i 88 pomp c o sum. mocy 1,127895MW
wykorzyst. en. oze do podgrz. cwu służ. do podgrz. c.o. i c.w.u. Dodatkowo w projekcie zaplanowano zadania towarzyszące (opracowanie studium wykonalności,
opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski, wykonanie platformy internetowej zarządzającej energią w oparciu o
technologię TIK oraz przeprowadzenie promocji, a także zarządzanie projektem). Analiza wybranego wariantu projektu potwierdza trafność wyboru: - wariant
przyczyniający się do realizacji celów projektu - wariant przedstawiający najniższe nakłady na jednostkę miary rezultatu - wariant najszybciej wykonalny z uwagi
na najmniej skomplikowany charakter i ograniczenie spraw proceduralnych do minim - nieskomplikowany charakter wariantu nie wymagania angażowania lub
zatrudniania nowych osób - realiz wariantu nie powoduje konieczności uzyskania dodatkowych pozwoleń - wariant najbardziej akceptowalny przez społeczność
lokalną i władze gminy - realizacja wariantu na obszarze OSI: 4. Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych - projekt wpisujący
się w cele wszystkich dokumentów strategicznych ( na poziomie ponadregionalnym, regionalnym i lokalnym). W Programie Ochrony Powietrza dla strefy
lubelskiej stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy szkodliwego pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10). W skład pyłu zawieszonego mogą wchodzić
substancje toksyczne m.in. benzo(a)piren. W związku z powyższym planowana inwestycja polegająca na zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do środ
zgodna jest z POP

GMINA TUCZNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 734 505,82

2 261 400,00

1 922 190,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-04

2019-01-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Eko-energia w Gminie Nałęczów

Celem głównym projektu jest: Wzrost wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Nałęczów, dzięki
inwestycjom w nowoczesne technologie - przyjazne środowisku źródła energii odnawialnej - montaż 400 instalacji solarnych, 61 kotłów na biomasę. W wyniku
realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 2,9 MW, w tym: instalacje
solarne 1,48 MW, kotły na biomasę 1,43 MW Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 1 114,1 [ [tony ekwiwalentu CO2 /rok Produkcja
energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE- : 1 982,5 MWhe/rok Wzrost zatrudnienia we wspieranych
podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 1os. Produkty: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE- 461 Grupę docelową projektu
stanowią: mieszkańcy gminy Nałęczów. Projekt zakłada realizację n/w zadań: 1.Opracowanie Studium wykonalności 2.Opracowanie grupowych projektów
technicznych 3.Inwentaryzacja obiektów 4.Konsultacje społeczne, diagnoza i analiza ankiet 5.Zakup i montaż kolektorów słonecznych 6.Zakup i montaż pieców na
biomasę 7.Opracowanie projektów technicznych indywidualnych 8.Opracowanie portalu internetowego 9.Zatrudnienie Inspektora nadzoru 10 Zarządzanie
projektem 11.koszty osobowe - oddelegowanie 12.Promocja projektu. Program ochrony powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia
poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych, w stosownych przypadkach, o margines tolerancji, choćby jednej substancji, spośród określonych w
rozporządzeniu Na obszarze woj. lubelskiego, do przygotowania Programu ochrony powietrza zakwalifikowano strefę Aglomeracja Lubelska oraz strefę lubelską,
(przekrocz. poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10). Niniejsze opracowanie nie dotyczy w/w stref w związku z powyższym nie ma obowiązku
opracowania Programów ochrony powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0225/16

GMINA NAŁĘCZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 863 878,48

3 333 883,50

2 833 800,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-11

2018-12-14

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

EKOLOGICZNA GMINA WĄWOLNICA

Projekt (P.) zakłada instalację 104 szt. zestaw. kol. słonecznych (69 szt. 2 panelowych o mocy 3,4 kW każdy i 35 szt. 3-panelowych o mocy 5,1 kW każdy) w obiekt.
prywat. do podgrz. CWU o sum. mocy 0,41MW posadowione wyłącznie na dachu lub na elewacji. P. przewiduje również zaprojektowanie i wykon. portalu
internet., kt będzie pełnił funkcje eduk., promoc. oraz oferował usługi on-line, Usługę wykonania SW, Promocję projektu, Usługę inspektora nadzoru. Łączna liczba
mieszk. GW korzystających (GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok. 400 w 104 obiektach. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększ. stosowania OZE na
terenie GW. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechnienie techno. wytwarzania czystej energii wśród mieszk. poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy CEL 2:
Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosf. poprzez zmniejsz. emisji gazów cieplarnianych do atmosfery CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finans. mieszk. poprzez
wykorz. OZE. REZULTATY: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze ŹO poprzez montaż instalacji do podgrz. CWU o sum. mocy 0,41MW, Szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych-59,67 tCO2/rok, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących
OZE-174,96 MWht/rok. P. realizuje cel prioryt. 4 jak i cel główn. RPO WL. P. wpis. się w cele operac. (2.5; 3.6; 4.5) wskaz. w SRWL 2014-2020. GW. Na podstawie
PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ w GW nie stwierdzono przekroczenie choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w
odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Jednakże działania przewidziane w P. przyczyniają się do realizacji działań naprawczych
mających na celu poprawę stanu jakości powietrza zawartych w PROGRAMIE OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ poprzez ograniczenie emisji pyłu PM10
z indywidualnych systemów grzewczych dzięki instalacji kolektorów słonecznych u odbiorców indywidualnych oraz działania promocyjne i edukacyjne.

RPLU.04.01.00-06-0226/16

GMINA WĄWOLNICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 226 848,80

1 099 280,00

934 388,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-16

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł
energii wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego. W ramach projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych:462 zestawy 2-panelowe (8%
VAT); 112 zestawów 3-panelowych (8% VAT); 17 zestawów 3-panelowych (8% VAT); 15 zestawów 2-panelowych (23% VAT); 3 zestawy 3-panelowych (23% VAT)
na/przy budynkach mieszkańców gminy Dzierzkowice - łącznie 609 zestawy (1367 paneli) o mocy 1,78 MW. Z zainstalowanych kolektorów słonecznych będzie
korzystać ok. 2551 os. Ponadto w ramach projektu zostaną zainstalowane kotły opalane biomasą (drewno,pellet,brykiety drzewne,zrębki,odpady drzewne,słoma):
8 szt. o mocy 15 kW (8% VAT); 22 szt. o mocy 20 kW (8% VAT); 14 szt. o mocy 25 kW (8% VAT); 9 szt. o mocy 30 kW (8% VAT). Łączna moc zainstalowanych kotłów
wyniesie 1180 kW. Zostanie utworzona strona internetowa promująca odnawialne źródła energii-portal ten będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i
produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek czystej energii na obszarze peryferyjnym.W ramach projektu zostanie także wykonany System TIK
oraz formularz on-line, który w swoich założeniach będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych informacje o instalacjach OZE, produkcji
energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę instalacji OZE i w razie konieczności powiadamiać określonych użytkowników systemu o
nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instalacjami (wprowadzanie do systemu nowych urządzeń, wprowadzania zmian ich
właściwości itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji (np. wg rodzaju instalacji, lokalizacji) energii w
określonych okresach czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy itp.

RPLU.04.01.00-06-0229/16

GMINA DZIERZKOWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 545 422,39

6 031 970,64

5 127 175,04

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-12

2018-08-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Niedrzwica Duża

Celem głównym jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego UE oraz Strategii
RPLU.04.01.00-06-0230/16
Europa 2020. Projekt realizuje cele tj. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy, Poprawa efektywności ekonomicznej systemu produkcji ciepła poprzez
zwiększenie ilości osób objętych instalacjami OZE, Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej. Projekt obejmuje również działania ujęte w "Programie ochrony
powietrza dla strefy lubelskiej" i jest zgodny z jego zapisami. Projekt zlokalizowany jest w obszarze VII Nowoczesna Wieś wg SRWL. Gmina należy do województwa
lubelskiego i powiatu lubelskiego. Rezultaty projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Mg/rok - 113 w 2018 r, Produkty projektu:
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 3,393 MW, Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 657
szt. Zakres rzeczowy obejmuje zainstalowanie 60 pieców o łącznej mocy 1500 kW (piece mają moc 25 kW każdy) i 597 instalacji kolektorów próżniowych o łącznej
mocy 1893,92 KW (moce poszczególnych instalacji to 175 po 2,72 kW i 422 po 3,36 kW), ciepłomierze z (5 % z odczytem zdalnym), a także uruchomione w ramach
TIK 2 serwisy: 1 portal będzie do: zgłaszania awarii, zadawania pytań, informacji, transakcji, zawierania i zmian umów. 2 portal będzie posiadał funkcjonalności
związane z monitorowaniem satysfakcji klienta podając dane na temat monitorowanej energii a także udziału w elektronicznych konsultacjach społecznych. W
wyniku realizacji projektu powstanie miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej dokonującej odczytów, udzielającej bieżącej informacji, zasilającej portale w
dane, dokonującej przeglądów. Projekt jest skierowany do indywidualnych gospodarstw domowych. Inwestycja wynika z PGN Gminy Niedrzwica Duża - Cel
Strategiczny - str. 65 i Działanie Nr 2.1 str. 68 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku produkcji energii cieplnej.

GMINA NIEDRZWICA DUŻA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

7 176 968,64

6 383 813,98

5 426 241,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-08

2018-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Gmina Hańsk przyjazna naturze

Projekt dotyczy budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Hańsk. Zasięgiem swoim obejmuje wszystkie msc., gdzie zlokalizowane będą
instalacje fotowoltaiczne produkujące prąd z energii słońca na potrzeby gospodarstw domowych. Planowane są instalacje o mocy 2, 08 kW, 3,12 kW lub 5,2 kW,
w zależności od zużycia energii w poszczególnych domach. Energia wykorzystana będzie wyłącznie do celów własnych gospodarstw domowych. Celem głównym
jest: Poprawa jakości środowiska naturalnego, poprzez zwiększenie udziału energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Kluczowe rezultaty projektu to: spadek
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej, produkcja energii z odnawialnych źródeł energii. Grupami
docelowymi są mieszkańcy gminy zaangażowani w projekt wszyscy mieszkańcy i turyści odwiedzające teren gminy Do zadań przewidzianych w ramach projektu
należy wybudowanie 191 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,08 kW 3,12 kW i 5,20 kW na budynkach mieszkańców całej gm., wdrożenie inteligentnego systemu
zarządzania energią i uruchomienie serwisu transakcji on-line.Projekt przyczyni się do realizacji celu priorytetu 4 (zakł. wsparcie wytwarzania i wykorzystania
energii pochodzącej z OZE) jak i celu głównego RPO WL tj, podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wew. potencjał sprzyjający zwiększeniu spójności
społecznej i terytorialnej. Gmina Hańsk położona jest w OSI Obszary przygraniczne oraz Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i
kulturowych. Zgodnie z PROGRAMEM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ w gm. Hańsk nie stwierdzono przekroczenia choćby jednego poziomu
dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Jednakże przewidziane działania przyczyniają się do
realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę stanu powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłu PM10 z indywidualnych systemów grzewczych dzięki
OZE u odbiorców indywi

GMINA HAŃSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 610 830,00

2 921 000,00

1 898 650,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-20

2020-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w Gminie Niedrzwica Duża - Część II

Celem głównym jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego UE oraz Strategii
RPLU.04.01.00-06-0233/16
Europa 2020. Projekt realizuje cele tj. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy, Poprawa efektywności ekonomicznej systemu produkcji ciepła poprzez
zwiększenie ilości osób objętych instalacjami OZE, Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej. Projekt obejmuje również działania ujęte w "Programie ochrony
powietrza dla strefy lubelskiej" i jest zgodny z jego zapisami. Projekt zlokalizowany jest w obszarze VII Nowoczesna Wieś wg SRWL. Gmina należy do województwa
lubelskiego i powiatu lubelskiego. Rezultaty projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Mg/rok - 113 w 2018 r, Produkty projektu:
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 1,925 MW, Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 404
szt. Zakres rzeczowy obejmuje zainstalowanie 30 pieców o łącznej mocy 750 kW (piece mają moc 25 kW każdy) i 374 instalacji kolektorów próżniowych o łącznej
mocy 1175,36 KW (moce poszczególnych instalacji to 127 po 2,72 kW i 247 po 3,36 kW), ciepłomierze z (5 % z odczytem zdalnym), a także uruchomione w ramach
TIK 2 serwisy: 1 portal będzie do: zgłaszania awarii, zadawania pytań, informacji, transakcji, zawierania i zmian umów. 2 portal będzie posiadał funkcjonalności
związane z monitorowaniem satysfakcji klienta podając dane na temat monitorowanej energii a także udziału w elektronicznych konsultacjach społecznych. W
wyniku realizacji projektu powstanie miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej dokonującej odczytów, udzielającej bieżącej informacji, zasilającej portale w
dane, dokonującej przeglądów. Projekt jest skierowany do indywidualnych gospodarstw domowych. Inwestycja wynika z PGN Gminy Niedrzwica Duża - Cel
Strategiczny - str. 65 i Działanie Nr 2.1 - str. 68 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku produkcji energii cieplnej.

GMINA NIEDRZWICA DUŻA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 425 436,59

3 930 468,26

3 340 898,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-08

2018-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

SŁAWATYCZE - GMINA Z ENERGIĄ

Projekt dotyczy budowy instalacji OZE na terenie wszystkich miejscowości gminy Sławatycze. Instalacje zlokalizowane będą na budynkach użyteczności
RPLU.04.01.00-06-0235/16
publicznej: urząd gminy i oczyszczalnia ścieków ( fotowoltaika 2 x 10kW ), oraz w budynkach jednorodzinnych: fotowoltaika 21 X 2kW; 41 X 3kW; kotły na
biomasę : 5 x 15 kW; 9 X 25kW; 3 X 35kW; instalacje solarne 90 x 2,8kW, 68 X 4,2 kW; 22 X 5,6 kW; pompy ciepła do c.w.u. 54 X 2 kW. Moc instalacji dobrana jest
do zużycia energii w poszczególnych budynkach. Energia wykorzystana będzie wyłącznie do celów własnych. Dodatkowymi elementami projektu będą: Wdrożenie
inteligentnego systemu zarządzania energią i uruchomienie serwisu transakcji on-line, które ułatwią monitoring i zarządzanie systemami. Elementy niezbędne do
realizacji projektu to: zlecenie studium wykonalności i promocja projektu. Do realizacji przebiegu zadań niezbędne będzie wynajęcie osób do : zarządzania
projektem, obsługą administracyjną i nadzoru inwestorskiego. Celem głównym jest: Poprawa jakości środowiska naturalnego, poprzez zwiększenie udziału
energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Kluczowe rezultaty projektu to: - spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery - dodatkowa zdolność
wytwarzania energii odnawialnej - produkcja energii z odnawialnych źródeł energii Grupami docelowymi są: - mieszkańcy gminy zaangażowani w projekt wszyscy mieszkańcy i turyści odwiedzające teren gminy . Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią i uruchomienie serwisu transakcji on-line. Gmina
Sławatycze położona jest w OSI Obszary przygraniczne. Zgodnie z PROGRAMEM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ w gminie nie stwierdzono
przekroczenia choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Jednakże
przewidziane działania przyczyniają się do realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę stanu powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłu PM10,
CO2 i SO2.

GMINA SŁAWATYCZE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 949 236,00

3 623 700,00

3 080 145,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-20

2020-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.01.00-06-0221/16

RPLU.04.01.00-06-0223/16

RPLU.04.01.00-06-0232/16

OZE w Gminie Józefów - instalacje solarne i kotły na biomasę dla budynków mieszkalnych

Projekt (P.) zakłada instal. 219 szt. zestaw. kolekt. słoneczn. i 50 pieców na biom. w obiekt. prywat. do produk. energ. cieplne. o sum. mocy 1,8264MW. P.
przewiduje również zaprojek. i wykonanie portalu intern., kt będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszk. GJ
korzystająca (GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok. 2200 w 269 obiekt. GŁÓW. CELEM P. jest zwięk. stosowania OZE na terenie GJ. Cele szczegół.:
CEL 1: Upowszechnianie techn. wytwarzania czystej energii wśród mieszk. poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm. [1,8264MW w 2018r.].; CEL 2: Redukcja
zanieczyszcz. powietrza atmosf. poprzez zmniejsz. emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze ZO [734,06t ekwiwal.CO2/rok od 2019r.]. CEL
3: Zmniejszenie obciążeń finan. społecz. lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywid. instalacji wykorzystujących OZE [1282,12MWht/rok
od 2019r.]; P. przyczynia się do realizacji zarówno celu prioryt. 4 (zakład. wsparcie wytwarz. i wykorz.. ener. pochodz. z OZE), jak i celu główn. RPO WL, tj. podn.
konkurencyj. regionu w oparciu o wewn. potencj., sprzyjaj. zwiększ. spójn. społ. i terytor. P., obok korz. społ. i gosp. będzie wpływ. na skuteczniejsze przeciwdz.
zmianom klimatu. P. wpis. się w cele operac. (2.5- Wyposaż. Obsz. Wiej. w infrastr. transp., komun., energet.; 3.6 - Rozw. społ. Informac. [uruch. serw. www] w
stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonal. i efektyw. wykorzysta. zasobów przyrody dla potrzeb gosp. i rekreac., przy zachowaniu i ochronie walorów środ. przyrod.) wskaz.
w SRWL 2014-2020. GJ. Usytuowana jest w (OSI): 4 Obszary gospod. wykorzystania walorów przyrodn. i kultu. Na podstawie PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA
DLA STREFY LUBELSKIEJ w GJ nie stwierdzono przekroczenie choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających
ocenie jakości powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0237/16

GMINA JÓZEFÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 295 251,86

3 016 783,88

2 564 266,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-04-30

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

OZE w Gminie Konopnica-instalacje solarne

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (czystości powietrza) na terenie gminy Konopnica dzięki wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach na terenie gminy 460szt o mocy 1,99MW,
zdolnych do wyprodukowania energii cieplnej równej 1077,29 MWht/rok. Dzięki temu nastąpi podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w gminie, redukcja wydzielanych do atmosfery gazów cieplarnianych (554,17 t.eCO2/rok). i innych substancji szkodliwych: (pyłów, dwutlenku siarki (SO2),
dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2), podniesienie potencjału gminy Konopnica w zakresie turystyki oraz rozwoju
przedsiębiorczości związane z poprawą jakości środowiska naturalnego. Kluczowym rezultatem projektu będzie poprawiona jakość powietrza na terenie gminy
Konopnica. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu, związane z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne
źródła energii, kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Projekt przewiduje także wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych. Instalacja będzie wyposażona w nowoczesną automatykę, z regulatorem pozwalającym na bieżący monitoring funkcjonowania instalacji oraz
funkcją zliczania energii dostarczonej przez kolektory w postaci statystyk. Możliwa będzie zdalna obsługa instalacji solarnej i dostęp do statystyk- poprzez portal
i narzędzia ICT. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są mieszkańcy gminy Konopnica bezpośr. uczestniczący w projekcie. Są to bezpośr.
użytkownicy infrastr. powstałej w wyniku realiz. projektu. Pomimo iż w POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla
gm. Konopnica (nie odnotowano przekrocz. poz. substancji podleg. ocenie jakości powietrza) to przedm. inwestycja wpisuje się w zakres działań obniż. emisję
pyłu PM10 z indywid. syst. grzewcz.

RPLU.04.01.00-06-0240/16

GMINA KONOPNICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 877 046,44

4 337 111,85

3 686 545,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-06

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna w Gminie Urszulin

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (256 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania CWU
w gospodarstwach domowych -prywatnych. Mieszkańcy gminy Urszulin nie korzystają z OZE. Jedynie w kilku budynkach zainstalowane są kolektory
słoneczne.Przekłada się to na rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co powoduje wzrost
zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Potrzebą jest zwiększenie udziału OZE w bilansie paliwowoenergetycznym na terenie gminy. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy
lubelskiej (do której należy gmina Urszulin) nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano
przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Projekt zakłada montaż 8 typów zestawów solarnych uzależnionych od liczby osób
korzystających i parametrów obiektów oraz miejsc montażu (budynek, grunt): < do 3 osób: Typ 1 (budynek), Typ 5 (grunt) < do 5 osób: Typ 2 (budynek), Typ 6
(grunt) < do 7 osób: Typ 3 (budynek), Typ 7 (grunt) < do 9 osób: Typ 4 (budynek), Typ 8 (grunt) Ilość kolektorów płaskich: 2-5 Nominalna moce cieplne kotłów: 5,19
kW (Typ 1 i 5)*112 szt; 7,79 kW (Typ2 i 6) * 109 szt; 10,38 kW (typ 3 i 7)*25 szt; 12,98 kW (Typ 4 i 8)*10 szt., razem 256 szt. Moc zainstalowana zest.-1,81 MW.
Zakres projektu: 1.montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy,
pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); 2.portal internetowy (serwis do transakcji on-line
zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami instalacji); 3.aplikacja na urządzenia mobilne(w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców oraz
promocji OZE.

RPLU.04.01.00-06-0241/16

GMINA URSZULIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 801 721,44

2 458 438,45

2 089 672,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-24

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

ECO - EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP III

Projekt (P.) zakłada instalację 544 szt. zestaw. kol. słonecznych w obiektach prywatnych do podgrz. CWU o sum. mocy 1,9189MW (2-panelowe - 394szt. RPLU.04.01.00-06-0244/16
1,2214MW, 3-panel. - 150szt. - 0,6975MW) posadowione na dachach, elewacjach lub gruncie. P. przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu
internetowego z funkcją edukacyjną, promocyjną i usługami on-line. Łączna liczba mieszk. GN korzystająca (GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok.
2200 w 544 obiekt. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększenie stosowania OZE na terenie GN. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechnianie technologii wytwarzania czystej
energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy; CEL 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery CEL 3: Zmniejsz. obciążeń finansowych mieszkańców poprzez wykorzystanie energii OZE. REZULTATY: Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych uzyskana poprzez montaż instalacji do podgrz. CWU o sum. mocy 1,9189MW, Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych w ilości 337,75tCO2/rok, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących
OZE w ilości 990,40 MWht/rok. P. przyczynia się do realizacji zarówno celu prioryt. 4 i celu głównego RPO WL. P., obok korzyści społ. i gosp. będzie wpływać na
skuteczniejsze przeciwdziałanie zmianom klimatu. P. wpisuje się w cele operacyjne (2.5.; 3.6; 4.5) wskaz. w SRWL 2014-2020. Na podstawie PROGRAMU OCHRONY
POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ w GN nie stwierdzono przekroczenie choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji
podlegających ocenie jakości powietrza. Działania przewidziane w P. przyczyniają się do realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę stanu jakości
powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłu PM10 z indywidual. systemów grzewczych dzięki inst. kolektorów słonecz. u odbiorców indyw. oraz działania
promocyjne i edukacyjne

GMINA NIEMCE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 141 021,52

4 507 533,55

3 831 403,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-10

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

ECO - EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP IV

Projekt (P.) zakłada instalację 611 szt. zestaw. ogniw fotow. (115szt. - po 2,08 kW, 128szt.-2,6kW, 72szt.-3,12kW,76szt.-3,64kW,210szt.-4,16kW,10szt.-5,2kW) w
obiektach prywat. do produkcji energii elektr. posadownionych na ścianach lub dachach oraz 72 szt. pieców na biomasę (29szt.- po 15kW, 43szt.-25kW). P.
przewiduje także zaprojektowanie i wykona. portalu internet., kt będzie pełnił funkcje edukacyjną, prom. oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszk. GN
korzystająca (GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok. 3000 w 683 obiekt. GŁÓW. CELEM P. jest zwiększ. stoso. OZE na terenie GN. Cele szczegół.: CEL
1: Upowsz. technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszk. poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm.; CEL 2: Redukcja zanieczy. powietrza atmosf.
poprzez zmniejsz. emisji gazów cieplar. do atmosfery; CEL 3: Zmniejsz. obciążeń finan. mieszk. poprzez wykorzystanie energii OZE;REZULTATY: Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o sum. mocy 3,51 MW(PV-1,989MW,piece-1,51MW), Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 1005,68tCO2/rok, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 507,50 MWht/rok. Produkcja
energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE- 2237,19Mwhe/rok. Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 684szt. P. przyczynia się do realizacji zarówno celu prioryt. 4 i celu głównego RPO WL. P., obok korzyści społ. i gosp.
będzie wpływać na skuteczniejsze przeciwdziałanie zmianom klimatu. P. wpisuje się w cele operacyjne (2.5.; 3.6; 4.5) wskaz. w SRWL 2014-2020. Na podstawie
PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ w GN nie stwierdzono przekroczenie choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w
odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza

RPLU.04.01.00-06-0245/16

GMINA NIEMCE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

11 963 703,94

10 945 171,66

8 756 137,32

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-10

2020-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

ECO - EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP II

Projekt (P.) zakłada instalację 547 szt. zestaw. kol. słon. w obiektach prywat. do podgrz. CWU o sum. mocy 1,998MW (2-panelowe - 353szt. - 1,0943MW, 3-panel. 193szt. - 0,8975MW, 4-panel. - 1szt. - 0,0062MW) posadowione na dachach, elewacjach lub gruncie. P. przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu
internet., z funkcją edukacyjną, promocyjną i usługami on-line. Łączna liczba mieszk. GN korzystająca (GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok.
2200 w 547obiekt. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększenie stosowania OZE na terenie GN. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechnianie technologii wytwarzania czystej
energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy; CEL 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery CEL 3: Zmniejsz. obciążeń finansowych mieszkańców poprzez wykorzystanie energii OZE. REZULTATY: Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych uzyskana poprzez montaż instalacji do podgrz. CWU o sum. mocy 1,998MW, Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplar. w ilości 362,66tCO2/rok, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE w
ilości 1 063,43MWht/rok. P. przyczynia się do realizacji zarówno celu prioryt. 4 i celu główn. RPO WL. P., obok korz. społ. i gosp. będzie wpływ. na skuteczniejsze
przeciwdzi. zmianom klimatu. P. wpisuje się w cele operacyjne (2.5.; 3.6; 4.5) wskaz. w SRWL 2014-2020. Na podstawie PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA
STREFY LUBELSKIEJ w GN nie stwierdzono przekroczenie choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających
ocenie jakości powietrza. Działania przewidziane w P. przyczyniają się do realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę stanu jakości powietrza
poprzez ograniczenie emisji pyłu PM10 z indyw. systemów grzewczych dzięki instalacji kolektorów słonecznych u odb. indyw. oraz działania promocyjne i
edukacyjne.

RPLU.04.01.00-06-0246/16

GMINA NIEMCE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 322 597,21

4 688 011,26

3 984 809,57

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-10

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Czysta energia w Gminie Biała Podlaska - projekt I

Realizacja projektu polega na zamontowaniu systemu kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z wymaganą instalacją w budynkach odbiorców
indywidualnych gminy wiejskiej Biała Podlaska. Urządzenia niezbędne do funkcjonowania sieci będą usytuowane na i w budynkach stanowiących własność osób
fizycznych, do których gmina posiada prawo do dysponowania na podstawie dokumentu pisemnej zgody właściciela wyrażonej w zawartej umowie.W zależności
od liczby osób/użytkowników oraz zapotrzebowania na centralną wodę użytkową liczba montowanych kolektorów słonecznych waha się od 2 do 4. Efekty
realizacji projektu zakładają: ograniczenie emisji CO2, Redukcję zużycia paliwa, wygenerowanie oszczędności energii, co prowadziło będzie do zmniejszenia
kosztów. W ramach projektu planowane jest zamontowanie 537 szt. instalacji o mocy nominalnej 1,996 MW. Fakt wykorzystania i późniejszej eksploatacji
dwóch instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii pozwoli w przyszłości realizować cele związane z oszczędnościami finansowymi, dywersyfikacją
ryzyka, zmniejszeniem obciążenia środowiska naturalnego oraz cele edukacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności lokalnej. Koszt kwalifikowany projektu
obejmuje również wydatki na nadzór inwestycyjny, działania promocyjne, zarządzanie projektem. Wydatki niekwalifikowane to podatek VAT oraz część
kolektorów niezwiązana z produkcją energii odnawialnej. Uchwałą nr XXXVII/607/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie
przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" przyjęto plan ochrony powietrza, który zaliczał Miasto Biała Podlaska do strefy zagrożonej
zwiększonym zanieczyszczeniem powietrza z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji
podlegających ocenie jakości powietrza. Gmina wiejska nie została wyznaczona jako obszar zagrożony, jednak bliskość obszaru Miasta może powodować
zwiększony poziom zanieczyszczenia powietrza.

RPLU.04.01.00-06-0248/16

GMINA BIAŁA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 348 280,00

4 694 600,00

3 990 410,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-25

2018-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacje solarne oraz piece na pelet sposobem na produkcję energii dla mieszkańców Gminy Nowodwór

Celem głównym projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm.
Nowodwór. Realizacja projektu posłuży również dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii cieplnej, a tym samym poprawie bezpieczeństwa energetycznego
mieszkańców gminy. Ponadto wzrost wytwarzania energii cieplnej z OZE przyczyni się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i
poprawy jego jakości. Stanie się to dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W konsekwencji inwestycja w rozwój instalacji OZE poprawi
komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz podniesie atrakcyjność społeczno-gospodarczą gminy.
Powyższe rezultaty zostaną osiągnięte, dzięki zadaniom realizowanym w projekcie tj. montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych. W
ramach projektu na terenie gminy Nowodwór zostanie zamontowanych 374 instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych. Zestawy kolektorów
słonecznych będą składały się z od 2 do 3 absorberów, o łącznej mocy od 3,4 kW do 5,1 kW. Projekt przewiduje również zainstalowanie 5 szt kotłów na biomasę (3
kotłów o mocy 15 kW i 2 kotłów o mocy 25 kW). W wyniku realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE na terenie gminy wyniesie 1,6063
MW, a produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wytwórczych wykorzystujących OZE osiągnie wartość 740,61 MWh/rok. Szacuje się także, że
dzięki zainstalowaniu nowo wybudowanych OZE roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 453,10 ton ekwiwalentu CO2. Planowana inwestycja jest
zgodna szeregiem dokumentów strategicznych wykazanych w niniejszym wniosku w punkcie 2.11, zapisami Strategii Rozwoju Gminy Nowodwór, Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla gm. Nowodwór oraz Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej.

RPLU.04.01.00-06-0249/16

GMINA NOWODWÓR

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 056 756,15

3 486 415,17

2 963 452,89

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-25

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 829 instalacji OZE, w tym: - 304 zestawy kolektorów słonecznych o łącznej mocy 1,15 MW, - 201 instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,64 MW. - 228 powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy 0,39 MW, - 96 pieców na biomasę o łącznej mocy 1,52MW. Całkowita
moc zainstalowana dla energii cieplnej: 3,06 MW, elektrycznej: 0,64 MW. Zestawy kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych w części zlokalizowane będą na
elewacjach i dachach prywatnych budynków mieszkalnych (projekt nie uwzględnia obiektów publicznych i obiektów z prowadzoną działalnością gospodarczą).
Ich wysokość, łącznie ze stelażami konstrukcyjnymi, nie przekroczy 3 m. Wdrożony zostanie system do zarządzania energią z OZE w oparciu o technologie TIK, w
którego skład wejdą: m.in. moduł do pobierania danych z instalacji oraz moduł do wizualizacji danych z instalacji na interaktywnych mapach. Udostępniony
zostanie także formularz do transakcji on-line. Dostępne będą następujące funkcje: zawieranie umów, przesyłanie informacji o stanie liczników, informowanie o
stanie opłat i rozliczeń, przesyłanie skarg i uwag. Umożliwi również zgłaszanie zapotrzebowania na zakup paliwa (biomasy) dla użytkowników pieców na biomasę
w ramach wspólnych zamówień publicznych. Utworzone zostanie jedno miejsce pracy - do obsługi infrastruktury zatrudniona zostanie osoba pochodząca z
marginalizowanych na terenie miasta grup społecznych. Poprzez ograniczenie emisji "niskiej" z palenisk domowych, w tym w szczególności pyłu zawieszonego
PM10, którego ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w całej strefie lubelskiej, projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu ochrony
powietrza dla strefy lubelskiej" (została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do opracowania Programu). W samym mieście stwierdzono
przekroczenia stężeń: PM10, Pył PM2,5 oraz benzoapirenu, co potwierdza potrzebę i racjonalność przedmiotowego przedsięwzięcia.

RPLU.04.01.00-06-0251/16

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

12 248 514,75

10 584 977,97

8 997 231,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-04-15

2019-10-01

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Ekologiczny dom w Gminie Opole Lubelskie- etap I

Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz RPLU.04.01.00-06-0252/16
zwiększenie atrakcyjności Gminy Opole Lubelskie, poprzez zastosowanie infrastruktury OZE. Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości
wypełniania zadań własnych Gminy wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości życia
mieszkańców oraz rozwój obszaru Gminy. Zidentyfikowane cele stanowią łącznie logiczną całość, która umożliwi spełnienie wszystkich zaobserwowanych potrzeb
interesariuszy oraz rozwiązanie opisanych we wcześniejszych rozdziałach problemów. Kluczowe rezultaty projektu:1. Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34) 436,98 tony ekwiwalentu CO2 / rok, 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 1009,18
MWht/rok, 3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 1009,18 MWht/rok. Z efektów
realizacji projektu będą korzystać różnorodne grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy Opole Lubelskie. W ramach projektu
zaplanowano następujące zadania: Dokumentacja techniczna-specyfikacja dostaw i montażu instalacji solarnych, Dokumentacja techniczna -specyfikacja
dostaw i montażu pieców na biomasę, Studium wykonalności, Inspektor nadzoru, Instalacje solarne na domach prywatnych (359 szt.) Vat 8%, Instalacje solarne
w domach prywatnych-montaż na gruncie (42 szt.) vat. 23%, Piece na biomasę (13 szt.) Vat 8%, Promocja, Koszty osobowe. Realizacja wszystkich zaplanowanych
zadań pozwoli na osiągnięcie założonych wskaźników oraz celów projektu. Zaplanowana do realizacji inwestycja jest zgodna z Programem Ochrony Powietrza dla
strefy lubelskiej. Łączna liczba instalacji solarnych to 401 szt, pieców na biomasę - 13 szt. Projekt obejmuje 49 miejscowości na terenie gminy.

GMINA OPOLE LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 372 556,61

4 839 135,81

4 113 265,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-01-14

2019-07-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zielona Energia w Gminie Leśna Podlaska

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych na 277 budynkach prywatnych o łącznej mocy 1,08 MW, 51 szt. pomp ciepła aerotermalnych
o łącznej mocy 0,0969 MW oraz 23 pieców na biomasę o łącznej mocy 0,541 MW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej zostaną zastąpione
darmową energią słoneczną. Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i
serwisem on-line dla klientów końcowych. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków
życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Leśna Podlaska (użytkownicy
prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej 1,7179 MW. Produkcja energii cieplnej -852,50 kWth/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej - 351 szt. Spadek emisji CO 2 - 777,75 Mg/rok.Jakość
powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani
krótkoterminowych dla gminy Leśna Podlaska , co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości
powietrza.

GMINA LEŚNA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 697 431,48

3 380 989,02

2 873 840,66

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-18

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Czysta energia w Gminie Łuków I

Podstawowym zadaniem projektu jest zastąpienie istniejącej produkcji energii z surowców kopalnych produkcją ze źródeł odnawialnych. Zrealizowanych zostanie RPLU.04.01.00-06-0257/16
491 instalacji kolektorów słonecznych (239 dwupanelowych o mocy 3,1 KW), 210 trzypanelowych o mocy 4,7 KW, 42 czteropanelowe o mocy 6,2 KW) oraz trzy
otwarte instalacje fotowoltaiczne o mocy 2,32 KW. Całkowita moc zainstalowana urządzeń wyniesie 1,98 MW. Szacowany spadek emisji CO2 do atmosfery
wyniesie 283,13 tony na rok. Wszystkie instalacje będą zlokalizowane na dachach i elewacja prywatnych domów mieszkalnych. Ich wysokość nie przekroczy 3 m
od powierzchni dachu. Utworzona zostanie strona internetowa projektu, która będzie zawierać następujące elementy: opis projektu, instrukcje obsługi instalacji,
informacje o technologiach OZE, formularze do komunikacji elektronicznej. Wdraża również inteligentny system zarządzania energią w oparciu o technologie TIK,
które dotyczą pomiaru, obsługi i monitoringu zainstalowanych urządzeń (połączenie on-line). Przedsięwzięcie będzie użyteczne dla interesariuszy projektu. Gmina
będzie właścicielem nowej infrastruktury OZE, która wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług komunalnych oraz zwiększy ich dostępność. Uczestnicy
projektu wykorzystywać będą instalacje zlokalizowane w obiektach mieszkalnych, co wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania, a także wpłynie na oszczędność
czasu poprzez zminimalizowanie czynności obsługi instalacji. Dla wszystkich interesariuszy projektu istotny będzie efekt ekologiczny, który przyczyni się do
zmniejszenia substancji szkodliwych w powietrzu. Poprzez ograniczenie emisji "niskiej" z palenisk domowych, w tym w szczególności pyłu zawieszonego PM10,
którego ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej, projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu ochrony powietrza dla
strefy lubelskiej" (została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do opracowania Programu).

GMINA ŁUKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 351 928,00

4 508 700,00

3 832 395,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-15

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Czysta energia w Gminie Łuków II

Podstawowym zadaniem projektu jest zastąpienie istniejącej produkcji energii z surowców kopalnych produkcją ze źródeł odnawialnych. Zrealizowanych zostanie RPLU.04.01.00-06-0258/16
491 instalacji kolektorów słonecznych (239 dwupanelowych o mocy 3,1 KW, 210 trzypanelowych o mocy 4,7 KW, 42 czteropanelowe o mocy 6,2 KW) oraz trzy
otwarte instalacje fotowoltaiczne o mocy 2,32 KW. Całkowita moc zainstalowana urządzeń wyniesie 1,98 MW. Szacowany spadek emisji CO2 do atmosfery
wyniesie 274,32 tony na rok. Wszystkie instalacje będą zlokalizowane na dachach i elewacja prywatnych domów mieszkalnych. Ich wysokość nie przekroczy 3 m
od powierzchni dachu. Utworzona zostanie strona internetowa projektu, która będzie zawierać następujące elementy: opis projektu, instrukcje obsługi instalacji,
informacje o technologiach OZE, formularze do komunikacji elektronicznej. Wdraża również inteligentny system zarządzania energią w oparciu o technologie TIK,
które dotyczą pomiaru, obsługi i monitoringu zainstalowanych urządzeń (połączenie on-line). Przedsięwzięcie będzie użyteczne dla interesariuszy projektu. Gmina
będzie właścicielem nowej infrastruktury OZE, która wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług komunalnych oraz zwiększy ich dostępność. Uczestnicy
projektu wykorzystywać będą instalacje zlokalizowane w obiektach mieszkalnych, co wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania, a także wpłynie na oszczędność
czasu poprzez zminimalizowanie czynności obsługi instalacji. Dla wszystkich interesariuszy projektu istotny będzie efekt ekologiczny, który przyczyni się do
zmniejszenia substancji szkodliwych w powietrzu. Poprzez ograniczenie emisji "niskiej" z palenisk domowych, w tym w szczególności pyłu zawieszonego PM10,
którego ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej, projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu ochrony powietrza dla
strefy lubelskiej" (została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do opracowania Programu).

GMINA ŁUKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 351 226,00

4 508 700,00

3 832 395,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-15

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Czysta energia w Gminie Łuków III

Podstawowym zadaniem projektu jest zastąpienie istniejącej produkcji energii z surowców kopalnych produkcją ze źródeł odnawialnych. Zrealizowanych zostanie RPLU.04.01.00-06-0259/16
53 instalacje kolektorów słonecznych (1 dwupanelowa o mocy 3,1 KW, 51 trzypanelowych o mocy 4,7 KW, 1 czteropanelowa o mocy 6,2 KW) oraz 308 otwartych
instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,32 KW. Całkowita moc zainstalowana urządzeń wyniesie 0,96 MW. Szacowany spadek emisji CO2 do atmosfery: 536,18 ton
na rok. Wszystkie instalacje będą zlokalizowane na dachach i elewacja prywatnych domów mieszkalnych. Ich wysokość nie przekroczy 3 m od powierzchni
dachu. Utworzona zostanie strona internetowa projektu, która będzie zawierać następujące elementy: opis projektu, instrukcje obsługi instalacji, informacje o
technologiach OZE, formularze do komunikacji elektronicznej. Wdraża również inteligentny system zarządzania energią w oparciu o technologie TIK, które dotyczą
pomiaru, obsługi i monitoringu zainstalowanych urządzeń (połączenie on-line). Przedsięwzięcie będzie użyteczne dla interesariuszy projektu. Gmina będzie
właścicielem nowej infrastruktury OZE, która wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług komunalnych. Uczestnicy projektu wykorzystywać będą instalacje
zlokalizowane w obiektach mieszkalnych, co wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania, a także wpłynie na oszczędność czasu poprzez zminimalizowanie
czynności obsługi. Dla wszystkich interesariuszy projektu istotny będzie efekt ekologiczny, który przyczyni się do zmniejszenia substancji szkodliwych w
powietrzu. Poprzez ograniczenie emisji "niskiej" z palenisk domowych, w tym w szczególności pyłu zawieszonego PM10, którego ponadnormatywne stężenia 24godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej, projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" (została
zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do opracowania Programu).

GMINA ŁUKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 891 010,00

5 393 400,00

4 584 390,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-15

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.01.00-06-0254/16

ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap II

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego, dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. W ramach
projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych (2, 3 i 4 panelowe) na budynkach mieszkańców Gminy Janów Lub.: łącznie 304 zestawy o mocy
1,1091MW. Ponadto w ramach projektu zostanie zainstalowanych 136 kotłów opalanych biomasą (drewno, pellet, brykiety drzewne, zrębki, odpady drzewne,
słoma) o łącznej mocy 3106kW. Zostanie utworzona podstrona internetowa promująca odnawialne źródła energii - portal ten będzie wdrażał i promował
rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek czystej energii na obszarze peryferyjnym. W ramach projektu zostanie także
wykonany System TIK, który w swoich założeniach będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych informacje o instalacjach OZE, produkcji
energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę instalacji OZE i w razie konieczności powiadamiać określonych użytkowników systemu o
nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instalacjami (wprowadzanie do systemu nowych urządzeń, wprowadzania zmian ich
właściwości itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji (np. wg rodzaju instalacji, lokalizacji) energii w
określonych okresach czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy itp. Przedmiotowy projekt jest
spójny zgodny z "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", który celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych,
mi.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na
niskoemisyjne.

RPLU.04.01.00-06-0265/16

GMINA JANÓW LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 489 523,39

4 397 376,09

3 737 769,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-02-10

2018-07-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap III

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego, dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. W ramach
projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych (2, 3 i 4 panelowe) na budynkach mieszkańców Gminy Janów Lub.: łącznie 305 zestawów o mocy
1,1124MW. Ponadto w ramach projektu zostanie zainstalowanych 139 kotłów opalanych biomasą (drewno, pellet, brykiety drzewne, zrębki, odpady drzewne,
słoma) o łącznej mocy 3160kW. Zostanie utworzona podstrona internetowa promująca odnawialne źródła energii - portal ten będzie wdrażał i promował
rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek czystej energii na obszarze peryferyjnym. W ramach projektu zostanie także
wykonany System TIK, który w swoich założeniach będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych informacje o instalacjach OZE, produkcji
energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę instalacji OZE i w razie konieczności powiadamiać określonych użytkowników systemu o
nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instalacjami (wprowadzanie do systemu nowych urządzeń, wprowadzania zmian ich
właściwości itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji (np. wg rodzaju instalacji, lokalizacji) energii w
określonych okresach czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy itp. Przedmiotowy projekt jest
spójny zgodny z "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", który celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych,
mi.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na
niskoemisyjne.

RPLU.04.01.00-06-0266/16

GMINA JANÓW LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 417 957,39

4 253 060,09

3 615 101,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-02-10

2018-07-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (czystości powietrza) na terenie gminy Łaziska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł
energii. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach na terenie gminy. Dzięki temu nastąpi podniesienie
poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie, redukcja wydzielanych do atmosfery gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych:
(pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2), podniesienie potencjału gminy Łaziska w zakresie turystyki
oraz rozwoju przedsiębiorczości związane z poprawą jakości środowiska naturalnego. Kluczowym rezultatem projektu będzie poprawiona jakość powietrza na
terenie gminy Łaziska. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu, związane z montażem instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii, kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. W ramach projektu zamontowane zostaną kolektory słoneczne w 572
gospodarstwach domowych. Projekt przewiduje także wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Instalacja będzie wyposażona w
nowoczesną automatykę, z regulatorem pozwalającym na bieżący monitoring funkcjonowania instalacji oraz funkcją zliczania energii dostarczonej przez
kolektory w postaci statystyk. Możliwa będzie zdalna obsługa instalacji solarnej i dostęp do statystyk- poprzez portal i narzędzia ICT. Grupą docelową
planowanego do realizacji projektu są mieszkańcy gminy Łaziska bezpośrednio uczestniczący w projekcie. Są to bezpośredni użytkownicy infrastruktury powstałej
w wyniku realizacji projektu. Pomimo iż w POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gm. Łaziska (nie odnotowano
przekroczenia poz. substancji podleg. ocenie jakości powietrza) to przedmiotowa inwest. wpisuje się w zakres działań obniżających emisję pyłu PM10 z indywid.
systemów grzewczych.

RPLU.04.01.00-06-0268/16

GMINA ŁAZISKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 256 520,70

5 649 727,64

4 802 268,49

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-01

2019-12-27

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski

Niniejszy projekt obejmuje montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii wyłącznie na budynkach prywatnych w Międzyrzecu Podlaskim. Celem
RPLU.04.01.00-06-0269/16
głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności
miasta, poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej niekonwencjonalne źródła energii. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu: 1)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30) 2,73 MW w tym ze słońca 1,37MW, z biomasy 1,19MW, geotermalna 0,07MW, aerotermalna
0,1MW 2) Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 1 946,98 MWht/rok 3) Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 419,36 MWhe/rok 4) Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34) 1324,74 (tony ekwiwalentu CO2/rok) 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 1 (EPC) Zadania
przewidziane do realizacji: Dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy 2 kW Dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy 3 kW Dostawa i
montaż kolektorów słonecznych dla 2-4 użytkowników Dostawa i montaż kolektorów słonecznych dla 5-6 użytkowników Dostawa i montaż kolektorów słonecznych
dla 7-8 użytkowników Dostawa i montaż kotła na biomasę o mocy 7,5-12 kW Dostawa i montaż kotła na biomasę o mocy 15-20 kW Dostawa i montaż kotła na
biomasę o mocy 20 - 25 kW Dostawa i montaż kotła na drewno Dostawa i montaż powietrznej pompy ciepła Dostawa i montaż gruntowej pompy ciepła w budynku
Wykonanie odwiertów pionowych jako dolnego źródła ciepła dla gruntowej pompy ciepła Studium Wykonalności Inspektor nadzoru Promocja projektu Grupą
docelową projektu są mieszkańcy miasta, u których będą zamontowane nowe instalacje wykorzystujące OZE.Zaplanowana do realizacji inwestycja jest zgodna z
Programem Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej

MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

6 748 172,99

6 041 825,21

5 135 551,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-20

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia słoneczna dla Gminy Rokitno

Podstawowym zadaniem projektu jest zastąpienie istniejącej produkcji energii z surowców kopalnych produkcją ze źródeł odnawialnych. Zrealizowanych zostanie RPLU.04.01.00-06-0275/16
124 instalacje kolektorów słonecznych (86 o mocy 3,4 KW, 36 o mocy 5,1 KW, 2 o mocy 6,8 KW oraz 13 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2,12 do 3,12KW.
Całkowita moc zainstalowana dla urządzeń energii cieplnej wyniesie: 0,489 MW, dla energii elektrycznej: 0,038 MW. Projekt wykorzystuje portale internetowe i
inne narzędzia ICT w celu wdrożenia i promocji rozwiązań, usług i produktów czystej energii. Utworzona zostanie strona internetowa projektu, która będzie
zawierać następujące elementy: - opis projektu, - charakterystyka gminy, - instrukcje obsługi instalacji, - informacje o OZE oraz możliwych do zastosowania
technologiach, - formularz do komunikacji elektronicznej. Z jej pośrednictwem możliwe będzie przekazywanie informacji o awariach urządzeń (w ramach
serwisu), przekazywanie uwag i skarg, a także danych do monitoringu efektów ekologicznych. Przedsięwzięcie będzie użyteczne dla wszystkich interesariuszy
projektu. Gmina będzie właścicielem nowej infrastruktury OZE, która wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług komunalnych oraz zwiększy ich dostępność.
Uczestnicy projektu wykorzystywać będą instalacje zlokalizowane w obiektach mieszkalnych, co wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania. Dla wszystkich
interesariuszy projektu istotny będzie efekt ekologiczny, który przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery i innych gazów cieplarnianych. Podniesie to
jakość powietrza, a także ograniczy zagrożenia zdrowotne ludności. Poprzez ograniczenie emisji "niskiej" z palenisk domowych, w tym w szczególności pyłu
zawieszonego PM10, którego ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej, projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu
ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" (została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do opracowania Programu)

GMINA ROKITNO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 623 631,27

1 427 753,63

1 213 590,59

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-21

2018-08-10

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I PIECÓW NA BIOMASĘ W GMINIE MODLIBORZYCE

Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Rezultatem projektu jest
"Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)" - 2 188,27tony ekwiwalentu CO2 / rok. Głównymi grupami docelowymi są mieszkańcy i turyści z
terenu gminy (szczegółowy opis znajduje się w studium wykonalności). Projekt przewiduje wykonanie 674 inst. próżniowych kolektorów słon. o sum. mocy
1703,15kW oraz 63 pieców na biomasę (1336kW) służ. do podgrz. c.o. i c.w.u. Dodatkowo w projekcie zaplanowano zadania towarzyszące (opracowanie studium
wyk, opracowanie dokumentacji proj i kosztorysu inwestor, wykonanie platformy Internet zarządzającej energią w oparciu o technologię TIK oraz
przeprowadzenie promocji poprzez ustawienie tablic i informacji na stronie www, a także zarządzanie projektem). Analiza wybranego wariantu projektu
potwierdza trafność wyboru: - wariant przyczyniający się do realizacji celów projektu - wariant przedstawiający najniższe nakłady na jednostkę miary rezultatu wariant najszybciej wykonalny z uwagi na najmniej skomplikowany charakter i ograniczenie spraw proceduralnych do minimum - nieskomplikowany charakter
wariantu nie wymagania angażowania lub zatrudniania nowych osób - realizacja wariantu nie powoduje konieczności uzyskania dodatkowych pozwoleń wariant najbardziej akceptowalny przez społeczność lokalną i władze gminy - realizacja wariantu na obszarze OSI: 4. Obszary gospodarczego wykorzystania
walorów przyrodniczych i kulturowych - projekt wpisujący się w cele wszystkich dokumentów stra ( na poziomie ponadreg, region i lokal). W Programie Ochrony
Powietrza dla strefy lubelskiej stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy szkodliwego pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10). W skład pyłu zawieszonego
mogą wchodzić substancje toksyczne m.in. benzo(a)piren. W związku z powyższym planowana inwestycja polegająca na zmniejszeniu emisji szkodliwych
substancji do środ zgodna jest z POP

GMINA MODLIBORZYCE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

7 910 364,40

7 134 200,00

6 064 070,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

"Czysta energia dla Lubartowa"

Cel główny: Wzrost wykorzystania technologii wytwarzania czystej energii przez mieszkańców poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na terenie miasta.
RPLU.04.01.00-06-0282/16
Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego gminy oraz przyczyni się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza. Inwestycja wpłynie na
zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców oraz podniesie atrakcyjność gminy. Rezultaty: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
(razem) - 2,1741 MW; Produkcja energ. z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE:cieplnej - 1374,01MWht/rok, elektr. 503,97MWhe/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 1145,11 tony równoważnika CO2/rok;Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplej z OZE 220 szt., w tym: - 135 instalacji:2 kol. słoneczne o mocy 1637 W; - 45 instalacji:3 kol. słoneczne o mocy 1637 W; Łącznie
kolektory:0,66299 MW - 40 instalacji kotłów na biomasę o mocy 25 kW - łącznie 1 MW. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
142 szt., w tym: - 30 instalacji o mocy 2,44 kWp -8 modułów - 0,305 kW, - 78 instalacji o mocy 3,355 kWp -11 modułów - 0,305 kW, - 34 instalacji o mocy 5,185
kWp -17 modułów - 0,305 kW; Łącznie instalacje:0,51118MW-PV. Grupy docelowe: - interesariusze główni: Gmina Miasta Lubartowa oraz mieszkańcy użytkownicy instalacji OZE; - interesariusze drugorzędni - ,pozostali mieszkańcy miasta i regionu; - interesariusze kontekstowi - IZ RPO WL. Inwestycja jest zgodna
z dokumentami wykazanymi w pkt. 2.11, z zapisami PGN dla Miasta Lubartów. W POP dla Strefy Lubelskiej zapisano "(…) Biorąc pod uwagę wyniki modelowania
jakości powietrza, jako obszar występowania przekroczeń normatywnych stężeń PM10 w powietrzu zidentyfikowano: gminy: Kraśnik, Lubartów (…). I dalej (…) Z
analiz udziału poszczególnych źródeł emisji w stężeniach ponadnormatywnych dla pyłu PM10 wynika konieczność redukcji emisji z obszarów: … Lubartów(...)".

GMINA MIASTO LUBARTÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 420 089,25

5 052 194,72

4 294 365,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-04-25

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w gminie Biszcza - etap II

Wnioskowany projekt dotyczy zakupu, montażu urządzeń produkujących energię elektryczną i cieplną w domach jednorodzinnych w gminie Biszcza. W
RPLU.04.01.00-06-0284/16
szczególności projekty obejmuje zakup i montaż 133 szt. instalacji kolektorów słonecznych (,moc = 0,40 MW), 140 szt instalacji fotowoltaicznych (0,42 MW) oraz
93 szt. kotłów na biomasę (1,86 MW). Łączna moc zainstalowanych urządzeń wynosi 2,68 MW. Celem projektu jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
energooszczędną, wykorzystującą energię z odnawialnych źródeł, tj. słońce czy biomasa. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne regionu, gdyż pobór
i zapotrzebowanie na energię cieplną czy elektryczną znacznie spadnie, jak również ograniczone zostanie zapotrzebowanie na kopalne surowce wykorzystywane
obecnie do produkcji ciepłej wody użytkowej. W przypadku kotłów zastąpienie energii tradycyjnej energią odnawialną wyniesie 100%, natomiast w przypadku
instalacji solarnych 65% (w odniesieniu do energii niezbędnej na potrzeby c.w.u.). Dodatkowo instalacje fotowoltaicznej wyprodukują około 50% energii
zużywanej przez gospodarstwa domowe. Montaż nowych instalacji zasadniczo wpłynie na redukcję emisji gazów powodujących efekt cieplarniany, w tym
dwutlenku węgla, tlenków siarki czy azotu a także pyłów pogarszających stan środowiska naturalnego. Wykonanie solarów i montaż kotłów spowoduje obniżenie
produkcji energii z dotychczasowych źródeł, którymi w większości są indywidualne kotłownie opalane węglem, miałem, drewnem czy (w niewielkiej ilości) gazem.
Inwestycja wpływa na realizację celów tzw. pakietu energetyczno - klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Projekt wpływa na poprawę
powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw konwencjonalnych podczas produkcji C.W.U.
w zakresie emisji pyłów, np. CO2, CO, tlenków siarki, tlenków azoty czy pyłów. Inwestycja zgodna jest z Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej.

GMINA BISZCZA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 507 671,89

4 163 866,00

3 539 286,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-19

2018-11-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja zestawów solarnych na prywatnych domach mieszkalnych w Gminie Milejów

W ramach projektu Montaż kolektorów słonecznych i pieców c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Milejów na terenie objętym inwestycją na indywidualnych RPLU.04.01.00-06-0287/16
domach mieszkańców powstanie 427 instalacje solarne o łącznej mocy 1,97MW oraz 45 kotłów na biomasę o łącznej mocy 0,86MW. Projekt jest skierowany do
odbiorców indywidualnych zamieszkałych na terenie gminy Milejów. W ramach projektu zrealizowane zostaną: prace budowlane zw. z solarami i kotłami, nadzór
inwestorski, SW, promocja, narzędzia informatyczno-komunikacyjne, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem. Celem głównym planowanej do realizacji
inwestycji jest, zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki oraz dywersyfikacja źródeł energii poprzez zastosowanie infrastruktury
wykorzystującej odnawialne źródła energii. Moc instalacji solarnych i kotłów opalanych biomasą dostosowana zostanie do wielkości budynku mieszkalnego oraz
liczby jego mieszkańców. Analiza wpływu interesariuszy na projekt pozwoliła podzielić wyróżnione grupy na interesariuszy głównych, drugorzędnych i
kontekstowych: ? główni: mieszkańcy Gminy Milejów ; ? drugorzędowi: Samorząd lokalny - Urząd Gminy Milejów, ? kontekstowi: Instytucja zarządzająca RPO;
Starostwo Powiatowe, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wójt Gminy Milejów. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące wskaźniki rezultatu:
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30 2,83 MW - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 474,80 tony
ekwiwalentu CO2 / rok- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 2407,88 MWht/rok Produktu: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE szt. -472 W gminie nie występują przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub
docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza, gmina nie posiada programu ochrony powietrza.

GMINA MILEJÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 354 956,65

4 960 201,00

4 216 170,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-04

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii w gminie Rejowiec

Przedmiotem projektu jest budowa mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe i budynki użyteczności publicznej z terenu Gminy
Rejowiec. Przewidziane do realizacji zadania obejmować będą budowę: 1) Instalacji fotowoltaicznych dla 50 budynków, w tym 3 budynków użyt. publ.; 2)
Instalacji solarnych dwóch kolektorów słonecznych ze zbiornikiem 200 litrów dla 215 budynków; 3) Instalacji solarnych trzech kolektorów słonecznych ze
zbiornikiem 300 litrów dla 81 budynków, w tym 3 budynków użyt. publ.; 4) Pomp ciepła - ciepła woda użytkowa dla 2 budynków; 5) Pompy ciepła - ogrzewanie i
ciepła woda użytkowa dla 1 budynku. Głównymi celami projektu są zwiększenie dostępności infrastruktury OZE a w konsekwencji dywersyfikacja źródeł energii,
poprawa efektywności energetycznej budynków i redukcja kosztów pozyskiwania energii. Główne cele projektu powiązane są z celami działania 4.1 tj. realizacją
zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020.
Projekt ukierunkowany jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju Gminy.
Realizacja ww. celów pozwoli na poprawę środowiska naturalnego, poprawę warunków życia mieszkańców, zwiększenie satysfakcji użytkowników z otrzymanych
usług, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy, rozwój turystyki.Kluczowymi rezultatami projektu będą: zwiększenie dostępności infrastruktury OZE, a w
konsekwencji dywersyfikacja źródeł energii poprzez wybudowanie łącznie 349 mikroinstalacji OZE, poprawa efektywności energetycznej budynków i redukcja
kosztów pozyskiwania energii. Grupą docelową są właściciele 343 budynków mieszkalnych i 6 budynków użyt. publ. objętych projektem. Pozostałych
interesariuszy stanowią władze Gminy, mieszkańcy nieuczestniczący w projekcie, przedsiębiorcy, turyści, podmioty działające w zakresie ochrony środowiska.
(Uzupełnienie w pkt 3.6)

RPLU.04.01.00-06-0291/16

GMINA REJOWIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

4 547 198,07

3 641 429,00

3 095 214,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-29

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne żródła energii w Gminie Tarnawatka

Projekt tworzy nowe instalacje do produkcji energii ze słońca, a jego realizacja odbędzie się na obszarze OSI:3.Obszary przygraniczne,4.Obszary
gosp.wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych oraz 6.Typ projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych.Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby interesariuszy.Głównym problemem do rozwiązania będzie obniżenie szkodliwej emisji CO2
na obszarze G.Tarnawatka poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału energii słonecznej w końcowym zużyciu energii cieplnej poprzez
zakup i montaż 198 instalacji solarnych Moc instalacji wspartych w proj.wynosi:0,930MW Założenia projektu: -zastępowanie istniejącej produkcji en.z
surowców kopalnych produkcją z OZE -wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania en.w oparciu o technologie TIK (w tym pomiaru,obsługi i monitoringu
wykorzystania en. w kontekście ich skalowalności,elastyczności i niezależności od dostawców) -uruchamia serwisy,za pośrednictwem których użytkownicy będą
mogli dokonywać transakcji on-line (zawieranie umów,odczyty liczników,pobieranie opłat,stan rozliczeń,uwagi i skargi, zapytania, dostępność dotychczasowych
i nowych usług -wpływa na realizację celów o charakterze strategicznym jako element szerzej zaplanowanych działań w których istotnym efektem jest kumulacja i
koordynacja inwestycji,których łączna realizacja poprzez efekt skali pozwala uzyskać lepsze rezultaty przez wpisywanie się w PGN -zawiera rozwiązania
gwarantujące trwałość proj.w zakresie dostaw paliwa lub energii (instalacje kumulujące energię) -Efektywność kosztowa budowy 1 jednostki wytwarzania energii
cieplnej- 7 777,74zł -Efekt.kosztowa 1MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii-1 8357 58zł Zakres proj.nie obejmuje wsparcia opisanego w art.1ust.2-5
Rozporządzenia Komisji(UE)NR 651/2014 z dnia 17VI2014.Na obszarze objętym realizacją proj.nie istnieje konieczność opracowania programów dot. ochrony
powietrza

RPLU.04.01.00-06-0294/16

GMINA TARNAWATKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 797 725,83

1 490 650,38

1 267 052,82

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-12

2017-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Sitno.

Celem głównym jest Realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej
oraz Strategii Europa 2020. Kolejne cele to: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy, Poprawa efektywności ekonomicznej systemu produkcji ciepła poprzez
zwiększenie ilości osób objętych instalacjami OZE. Projekt zlokalizowany jest na obszarze Osi VII Nowoczesna Wieś. Pod względem administracyjnym gmina
należy do woj. lubelskiego i pow. zamojskiego. Rezultaty projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Ton - 1674 w 2019 r, Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI 30) 3,96 w 2018 r, Produkcja energii cieplnej z nowowybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE [MWht]/rok 5366, Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 450 szt. Zakres rzeczowy dotyczy zainstalowania
97 szt. kotłów na biomasę o łącznej mocy 2425 kW i 353 sztuk instalacji kolektorów słonecznych o sumarycznej mocy 1535,2 kW do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej, ciepłomierze z (5 % z odczytem zdalnym) a także uruchomione w ramach TIK 2 serwisy: 1 portal będzie posiadał formularz, za pomocą którego
użytkownik będzie mógł: zgłosić awarię, zadać pytanie, uzyskać informację, dokonać transakcji, zawrzeć umowę, zmienić umowę. 2 portal będzie posiadał
funkcjonalności związane z monitorowaniem satysfakcji klienta podając aktualne dane na temat monitorowanej energii w zakresie wynikającym z TIK a także
brać udział w konsultacjach społecznych elektronicznie. Powstanie miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej dokonującej odczytów, udzielającej bieżącej
informacji, zasilającej portale w dane, dokonującej przeglądów. Projekt jest skierowany do indywidualnych gospodarstw domowych. Inwestycja wynika z PGN
Gminy Sitno - Cel główny - str. 63 i Cel Operacyjny 1.2 str. 65 Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach publicznych i indywidualnych
budynkach mieszkalnych.

RPLU.04.01.00-06-0298/16

GMINA SITNO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

5 072 626,10

4 438 879,34

3 773 047,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-24

2019-04-15

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

EKO - ENERGIA W GMINIE HANNA - ETAP II

P. zakłada: Zakup i montaż 117 szt. instalacji kolek. słonecznych (typ płaski 2-panelowe - 63 szt.,3 panelowe - 43 szt.,4-panelowe -11 szt.), Zakup i montaż 33 szt.
pieców c.o. opalanych biomasą (2 -10kW, 12-15kW, 13-20kW, 2-25kW, 4- 30kW), Usługę opracowania SW na potrzeby złożenia aplikacji, Usługę wykonania
dokumentacji techn. na potrzeby P., Usługę wykonania serwisu www na potrzeby P., Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego, Usługę wykonania i montażu tablic
inform., oznakowania instalacji, kampanii prom., Usługa zarządzania P. - menedżer, Koszty osobowe Beneficjenta - osób zaangażowanych w obsługę P. GRUPĄ
DOCELOWĄ korzystających z efektów realizacji P. jest ok. 600 mieszkańców GH w 150 obiektach. REZULTATEM jest: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych uzyskana poprzez montaż instalacji do podgrz. CWU o sum. mocy 1,01MW (0,38MW-kolektory 0,63MW-piece), Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych w ilości 372,3tCO2/rok, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących
OZE w ilości 677MWht/rok. GŁÓWNYM CELEM P. jest zwiększenie stosowania OZE na terenie GH. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania
czystej energii wśród mieszk. poprzez powsz. montaż OZE na terenie gminy udziału energii ze ZO. CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finan. społecz. lokalnej
wynikających z opłat za ener. dzięki utworzeniu indywid. instalacji wykorzyst. OZE. Na podstawie PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ dla
GmHanna nie stwierdzono przekroczenie choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości
powietrza. Jednakże działania przewidziane w P. przyczyniają się do realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę stanu jakości powietrza poprzez
ograniczenie emisji pyłu PM10 z indyw. systemów grzewczych dzięki instalacji kolektorów słonecznych i pieców na biomasę u odb. indyw. oraz działania
promocyjne i edukacyjne.

RPLU.04.01.00-06-0299/16

GMINA HANNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 914 398,73

1 652 726,00

1 404 817,09

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-26

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Ekologiczne partnerstwo - kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE w Gminie Białopole

Projekt dotyczy zakupu i montażu 103 zestawów instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych oraz 35 pomp ciepła do podgrzania CWU w budynkach
RPLU.04.01.00-06-0300/16
indywidualnych. Inwestycja będzie realizowana na podstawie projektów wzorcowych. Na potrzeby inwestycji przygotowano projekty na następujące instalacje: 1.
Dla gospodarstw domowych do 4 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 2 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej,
rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 73 kpl. 2. Dla gospodarstw domowych od 5 do
6 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 3 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu
pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 26 kpl. 3. Dla gospodarstw domowych powyżej 7 osób: instalacja kolektorów
słonecznych składająca się z 4 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą
bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 4 kpl. 4. Dla gospodarstw domowych do 6 osób: instalację monoblokowej pompy ciepła powietrze-woda na
potrzeby ciepłej wody użytkowej. Instalacja składa się z pompy ciepła z wbudowanym zasobnikiem, kanałów wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza.
Inwestycja przewiduje montaż 35 kpl. Celem głównym przedsięwzięcia jest skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym
Gminy Białopole dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia oraz tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału
gospodarczego, sektora turystyki i rekreacji oraz promowania rozwoju sektora usługowego okołoturystycznego. Rezultaty: moc urządzeń z OZE - 0,447 MW, uzysk
OZE - 392,316625 MWh, redukcja CO2 - 244,8 t/rok. Gmina Białopole nie posiada programu ochrony powietrza i nie ma konieczności opracowania takiego
programu (brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych).

GMINA BIAŁOPOLE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 494 145,22

1 344 030,76

1 142 426,14

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-29

2020-12-21

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.01.00-06-0278/16

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec

Projekt (P.) zlokaliz. będzie na ter. woj. lubel., w pow. zamoj., w gm. Zwierzyniec(GZ). Zakres P. zakł. Inst. ogniw fotowolt. do prod. en. elektr. 148 szt. zestaw. w
RPLU.04.01.00-06-0304/16
obiektach pryw. [od 2 do 5kW] i 8 szt. w BUP [od 3 do 40 kW] o sum. mocy 0,532MW. P. przewid. również zaprojekt. i wyk. portalu intern., kt będzie pełnił funkcje
edukac., promoc. oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszk. GZ korzyst. (GR. DOCELOWA) z efektów realizacji P. wyniesie ok. 1000 w 156 obiekt.
Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5lat) własn. GZ zostały usyt. na budynkach stanow. własność osób prywat., z kt GZ. podpisała umowy użycz. GŁÓW.
CELEM P. jest zwiększ. stosow. OZE na terenie GZ. Cele szczegół.: CEL 1: Upowszechn. techn. [ ] - [0,532MW w 2019r.].; CEL 2: Redukcja zanieczyszczeń [ ] - [180,594t
ekwiwal.CO2/rok od 2020r.]. CEL 3: Zmniejszenie obciążeń [ ]. [534,81 MWhe/rok od 2020r.]; P. przyczynia się do realiz. zarówno celu prioryt. 4 (zakład. wsparcie
wytwarz. i wykorz.. ener. pochodz. z OZE), jak i celu głów. RPO WL, tj. podn. konkurencyj. Reg. w oparciu o wewn. potencj., sprzyjaj. zwiększ. spójn. społ. i terytor. P.,
obok korz. społ. i gosp. będzie wpływ. na skuteczn. przeciwdz. zmianom klimatu. P. wpis. się w cele operac. (2.5- Wyposaż. Obsz. Wiej. w infrastr. transp., komun.,
energet.; 3.6 - Rozw. społ. Informac. [uruch. serw. www] w stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonalne i efektywne wykorzysta. zasobów przyr. dla potrzeb gosp. i rekreacji,
przy zachow. i ochr. walorów środ. przyrodn.) wskaz. w SRWL 2014-2020. GZ. Usytuow. jest w (OSI): 4 Obszary gosp. wykorzysta. wal. Przyrodn. i kultu.. P. w części
realizow. będzie na obsz. Nat.2000. Na podst. PROGR. OCHR. POWIETRZA DLA STREFY LUBELSK. w GZ nie stwierdz. przekrocz. Choćby jednego poziomu dopuszczal.
lub docelow. w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

GMINA ZWIERZYNIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

3 004 981,20

2 598 440,00

1 657 742,32

63,80 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-17

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Inwestycja w OZE w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej-odnawialne źródła energii w Gminie Uścimów

Inwestycja jest zgodna z opracowanym Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Uścimów rozdział 4.7 Powietrze atmosferyczne. Na jej terenie głównymi
źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne - liniowe oraz pochodzące ze źródeł niskiej emisji. Inwestycja jest zgodna
z Planem Gospodarni Niskoemisyjnej Gminy Uścimów. Celem projektu jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw.
pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Projekt zlokalizowany jest na obszarze wiejskim (strat. Interwencji Obszary
gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych. Wskaźniki: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30) - 0,92 MW,
Produkcja energii cieplnej z nowowybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht]/rok 1394,60, Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych (CI34) Mg/rok - 1225,27, Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 1, Produkty projektu: Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 155 szt. W wyniku realizacji wariantu zainstalowanych zostanie 15 pieców o łącznej mocy 306 Kw i 140 instalacji
kolektorów płaskich o łącznej mocy 609,72 KW , ciepłomierze z (5 % z odczytem zdalnym) a także uruchomione w ramach TIK 2 serwisy: 1 portal będzie posiadał
formularz, za pomocą którego użytkownik będzie mógł: zgłosić awarię, zadać pytanie, uzyskać informację, dokonać transakcji, zawrzeć umowę, zmienić umowę. 2
portal będzie posiadał funkcjonalności związane z monitorowaniem satysfakcji klienta podając aktualne dane na temat monitorowanej energii w zakresie
wynikającym z TIK a także brać udział w konsultacjach społecznych elektronicznie. W wyniku realizacji projektu powstanie miejsce pracy dla osoby
niepełnosprawnej.

GMINA UŚCIMÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

1 817 442,16

1 677 591,56

1 425 952,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-04

2018-08-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska - zestawy
solarne

Przedmiotem projektu jest budowa zestawów solarnych wykorzystujących OZE w Gminie Karczmiska na 195 nieruchomościach należących do mieszkańców
RPLU.04.01.00-06-0310/16
Gminy, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie i podpisali z Gminą umowy. W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia w gminie przybędzie 195 kpl.
instalacji solarnych o łącznej mocy 0,86 MW. Wnioskodawcą projektu jest Gmina, grupą docelową - mieszkańcy. Osoby biorące udział w projekcie to osoby
posiadające tytuł własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym/jednorodzinnym. Cele projektu to: zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie
energetycznym Gminy, a tym samym poprawa jakości powietrza w gminie i poprawa warunków bytowych mieszkańców, przez oszczędności finansowe. Cel główny
proj. jest spójny z celem RPOWL 2014-2020. Produktami projektu będą jednostki wytwarzania energii cieplnej. Rezultaty bezpośrednie projektu, dotyczące
dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej w ilości 0,86 MW, spadku emisji gazów cieplarnianych z nowowybudowanych instalacji w ilości
2523,02 tony/rok, będą skierowane przede wszystkim do mieszkańców. Zadania przewidziane do realizacji w projekcie obejmują: przeprowadzenie wizji
lokalnych w obiektach, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przygotowanie studium wykonalności, montaż instalacji, nadzór nad projektem i
promocję projektu. W ramach projektu zamontowane zostanie 56 kpl. z 2 panelami + zbiornik na wodę 200 l; 41 kpl. z 2 panelami + zbiornik na wodę 250 l; 81
kpl. z panelami + zbiornik na wodę 300 l; 2 kpl. z 2+2 panele + zbiornik na wodę 300 l; 2 kpl. z 3 panelami + zbiornik na wodę 400 l; 12 pkl. z 4 panelami + zbiornik
na wodę 400 l; 1 kpl. z 10 panelami + 2 zbiorniki na wodę po 500l. Projekt jest zgodny z Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej, w którym wskazuje się
na konieczność dofinansowania wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne oraz wykorzystanie OZE w celu zmniejszenia emisji pyłu PM10.

GMINA KARCZMISKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Brak poddziałania

2 848 939,76

2 425 761,74

2 061 897,48

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-17

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 600 kWp w miejscowości Połoski Stare, gm. Piszczac

Realizacja projektu obejmuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 600 kWp w miejscowości Połoski Stare, na działce nr 737/14, gm. Piszczac. Celem
RPLU.04.02.00-06-0001/17
głównym projektu jest poprawa konkurencyjności rynku energii odnawialnej poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Połoski Stare. W
przedmiotowej inwestycji - ogniwa fotowoltaiczne, następuje konwersja promieniowania słonecznego w energię elektryczną - wytwarzanie energii elektrycznej ze
źródła odnawialnego. Wytwarzana energia elektryczna sprzedawana będzie do sieci energetyki zawodowej. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte
następujące wskaźniki: PRODUKTU - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) - 0,6; Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych (MW) - 0,6; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1; Liczba wybudowanych jednostek przetwarzania energii eletrycznej
z OZE - 1 oraz REZULTATU - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystującej OZE (MWhe/rok) - 577;
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2/rok) - 191,7256; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystującej OZE (MWhe/rok) - 577.

"EKO-INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

2 833 251,93

1 505 265,17

946 811,79

62,90 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-30

2019-02-28

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1,00 MW W MIEJSCOWOŚCI STARA WIEŚ, GMINA KRAŚNICZYN

Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL
2014-2020 i dotyczy budowy instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej jednostki wytwórczej instalacji OZE do
wytwarzania energii elektrycznej o mocy 1,00 MW o planowanej średniej produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu co najmniej 400
MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami strategicznymi województwa oraz gospodarki niskoemisyjnej - m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii
elektrycznej (dodatkowa zdolność wytwórcza), poprawa jakości powietrza przez zastąpienie w procesie produkcji e.e. źródeł konwencjonalnych źródłem
odnawialnym, (redukcja emisji CO2 i innych pyłów w tym PM10), podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres
rzeczowy projektu obejmuje zadania obejmujące budowę 1 szt. instalacji OZE o mocy 1,00 MW wraz z przyłączem energetycznym (w tym: wykonanie robót
budowlanych polegających na: montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy 1,00 MW na konstrukcji wsporczej naziemnej; posadowienie kontenerowej stacji
transformatorowej, budowę przyłącza kablowego SN 15 kV oraz budowę ogrodzenia i zjazdu z drogi gminnej). Zgodnie z przyjętymi założeniami produkcja energii
elektrycznej netto w projekcie wyniesie 1060 MWh/rok. Cel w projekcie przedstawiają mierzalne wskaźniki produktu i rezultatu (określone w sekcji XX wniosku).
grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (prowadzenie działalności w ramach kodu 35.11.Z). Wartość netto
projektu - 4170452,26 zł (brutto 5129656,27 zł), wydatki kwalifikowane 3192271,80 zł. Technologia w projekcie, rodzaj źródła odnawialnego - energia
promieniowania słonecznego. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i regulaminem konkursu.

PV INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

5 129 656,27

3 192 271,80

913 308,96

28,61 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-13

2019-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 26 kW w budynku zajazdu "Sosnowe Uroczysko" w Firleju

Projekt polegał będzie na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 26 kW w budynku zajazdu "Sosnowe Uroczysko" w Firleju (21-136 Firlej, Serocka 35, numer
RPLU.04.02.00-06-0003/17
działki 458/3). Celem realizacji projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez obniżenie kosztów energii elektrycznej. W chwili obecnej
budynek zajazdu nie posiada własnego źródła energii elektrycznej i całe zapotrzebowanie pokrywane jest z sieci przez PGE Obrót S.A. Zużycie energii elektrycznej w
2016 roku w obiekcie wyniosło ponad 39 MWh. Planowana do zamontowania instalacja powinna pokryć ponad 2/3 zapotrzebowania co radykalnie obniży
roczne koszty zakupu energii elektrycznej. Panele zostaną zamontowane na dachu budynku za pomocą specjalnej konstrukcji (stelażu) złożonej z profili
aluminiowych. Łącznie zamontowanych zostanie 100 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 260W. Dodatkowo do poprawnego działania całej
instalacji konieczne będzie zamontowanie w budynku inwertera oraz skrzynek zabezpieczeń, wraz z niezbędnym okablowaniem i przyłączeniem do instalacji
elektrycznej budynku.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE ROGALSKA ANETA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

164 438,70

133 690,00

86 898,50

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2018-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznych dla OPK Opole Lubelskie

1---- celem projektu jest obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby. Cel zostanie zrealizowany przez budowę RPLU.04.02.00-06-0004/17
5 mikro instalacji fotowoltaicznej jednej na terenie oczyszczalni ścieków i czterech na stacjach uzdatniania wody o łącznej mocy 0,1244 MW. 2.-------- Zdania wybudowanie mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,1244 MW Koszty kwalifikowane 494 500,00 PLN netto. Dotacja 222 525,00 PLN netto 3----- Podstawowe
wskaźniki moc 0,1244 MW Produkcja energii roczna 136,9 MWh. Uniknięta emisja CO2 45,48 t rocznie---wybudowanie 5 jednostek produkujących energię
elektryczną- wzrost zatrudnienia o 1 osobę nadzorującą instalacje i monitorującą zużycie energii w firmie. 4--------- Instalacje zostaną wybudowane na terenie
wiejskim 0612055 .5--------Technicznie instalacja będzie się składała z określonej liczby paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych połączonych szeregowo w
stringi i string zostanie podłączony do inwertera czyli urządzenia przetwarzającego prąd stały w prąd zmienny o parametrach zgodnych z parametrami sieci
określonymi przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Panel i inwerter muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do pracy w Polsce. Dodatkowo każda
instalacja zostanie wyposażona w technologię TIK, której zadaniem jest monitoring produkcji energii elektrycznej oraz parametrów inwertera a także paneli
fotowoltaicznych. Dostęp do tych danych poprzez zaimplementowana technologię TIK będzie możliwy przez stronę internetową udostępnioną przez producenta
inwertera lub przez aplikacje na Smartfonie. 6------- Inwestycja jako budowa miro instalacji nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenie ani zgłoszenia
robót co wynika wprost z Prawa Budowlanego (wysokość instalacji poniżej 3m) 7--------Po zakończeniu projektu wnioskodawca będzie promował projekt oraz
wiedzę na temat odnawialnych żródeł energii poprzez dystrybucję ulotek informacyjnych wśród swoich klientów.

OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

608 235,00

494 500,00

222 525,00

45,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznych dla PHU SADPOL

1---- celem projektu jest obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby. Cel zostanie zrealizowany przez budowę RPLU.04.02.00-06-0005/17
jednej mikro intastalacji fotowoltaicznej o mocy 0,0399 MW. 2.-------- Zdania -wybudowanie mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy. Koszty kwalifikowane 158
880, 92PLN . Dotacja 103 272, 59 PLN 3----- Podstawowe wskaźniki ---- moc 0,0399 MW. Produkcja energii roczna 44,63 MWh rocznie. Uniknięta emisja CO2
14,82 t wybudowanie 1 jednostki produkującej energię elektryczną- wzrost zatrudnienia o 1 osobę nadzorującą instalacje i monitorującą zużycie energii w firmie.
4--------- Instalacje zostaną wybudowane na terenie wiejskim 0612042 5--------Technicznie instalacja będzie się składała z określonej liczby paneli
fotowoltaicznych polikrystalicznych połączonych szeregowo w stringi i string zostanie podłączony do inwertera czyli urządzenia przetwarzającego prąd stały w
prąd zmienny o parametrach zgodnych z parametrami sieci określonymi przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Panel i inwerter muszą posiadać odpowiednie
certyfikaty dopuszczające do pracy w Polsce. Dodatkowo każda instalacja zostanie wyposażona w technologię TIK, której zadaniem jest monitoring produkcji
energii elektrycznej oraz parametrów inwertera a także paneli fotowoltaicznych. Dostęp do tych danych poprzez zaimplementowana technologię TIK będzie
możliwy przez stronę internetową udostępnioną przez producenta inwertera lub przez aplikacje na Smartfonie. 6------- Inwestycja jako budowa miro instalacji nie
wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenie ani zgłoszenia robót co wynika wprost z Prawa Budowlanego (wysokość instalacji poniżej 3m) 7--------Po
zakończeniu projektu wnioskodawca będzie promował projekt oraz wiedzę na temat odnawialnych żródeł energii poprzez dystrybucję ulotek informacyjnych
wśród swoich klientów.

MIROSŁAW WOSIK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SADPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

195 423,53

158 880,92

103 272,59

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie

1---- celem projektu jest obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby. Cel zostanie zrealizowany przez budowę RPLU.04.02.00-06-0006/17
dwóch mikro instalacji fotowoltaicznej jedna na terenie oczyszczalni ścieków a druga na terenie stacji uzdatniania wody o łącznej mocy 0,0697 MW 2.-------Zadania -wybudowanie mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,0697 MW. Koszty kwalifikowane 276 744, 40 PLN. Dotacja 124 534, 97 PLN 3----- Podstawowe
wskaźniki ---- moc 0,0697 MW Produkcja energii roczna 71,3 MWh Uniknięta emisja CO2 23,69 t wybudowanie 2 jednostek produkujących energię elektrycznąwzrost zatrudnienia o 1 osobę nadzorującą instalacje i monitorującą zużycie energii w firmie. 4--------- Instalacje zostaną wybudowane na terenie wiejskim
0614062 5--------Technicznie instalacja będzie się składała z określonej liczby paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych połączonych szeregowo w stringi i string
zostanie podłączony do inwertera czyli urządzenia przetwarzającego prąd stały w prąd zmienny o parametrach zgodnych z parametrami sieci określonymi przez
Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Panel i inwerter muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do pracy w Polsce. Dodatkowo każda instalacja zostanie
wyposażona w technologię TIK, której zadaniem jest monitoring produkcji energii elektrycznej oraz parametrów inwertera a także paneli fotowoltaicznych. Dostęp
do tych danych poprzez zaimplementowana technologię TIK będzie możliwy przez stronę internetową udostępnioną przez producenta inwertera lub przez aplikacje
na Smartfonie. 6------- Inwestycja jako budowa miro instalacji nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenie ani zgłoszenia robót co wynika wprost z Prawa
Budowlanego (wysokość instalacji poniżej 3m) 7--------Po zakończeniu projektu wnioskodawca będzie promował projekt oraz wiedzę na temat odnawialnych
żródeł energii poprzez dystrybucję ulotek informacyjnych wśród swoich klientów.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

340 395,61

276 744,40

124 534,97

45,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-16

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE NA POTRZEBY PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ VELKOM WLKM KURCZUK S.C.

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji fotowolt. o mocy zainstalowanej 0,035 MW pokrywającej potrzeby własne przedsiębiorstwa na energie
RPLU.04.02.00-06-0008/17
elektryczną, na działce nr 780/2 w Przybysławicach w obrębie Gminy Garbów. Wnioskodawca posiada prawo do nieruchomości na podstawie umów najmu na
czas nieokreślony od wspólników spółki Wnioskodawcy. Elektrownia będzie się składać z wysokowydajnych paneli fotowoltaicznych (124 szt. o mocy 280 W,
zakładając wysoki minimalny współczynnik skuteczności modułu na poziomie 16,7%) zainstalowanych na stelażach wykonanych z ocynkowanej stali i aluminium
o kacie nachylenia 25o, podłączonych do inwerterów o sprawności co najmniej 98%. Szczegółowo powyższe przedstawiono w projekcie technicznym oraz
kosztorysie. Ze względu na położenie farmy (jeden z najbardziej nasłonecznionych regionów w kraju) oraz zaawansowaną technologię projektowana instalacja
będzie w stanie wyprodukować w ciągu roku łącznie około 39 MWh energii elektr. Wytworzona energia elektr. będzie zużyta na zapewnienie potrzeb własnych
przedsiębiorstwa. Przewidywany czas eksploatacji instalacji to 25 lat. Zastosowana technologia spełnia kryteria i normy ekologiczne UE określone w
obwieszczeniach Prezesa PKN w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Projekt będzie realizowany w II i III kwartale 2018 r. Na dzień złożenia wniosku
Wnioskodawca posiada wszystkie formalno-prawne dokumenty (zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 Prawa Budowlanego Montaż urządzeń fotowoltaicznych o
zainstalowanej mocy elektrycznej dp 40 kW oraz wolnostojących kolektorów nie wymaga zgłoszenia właściwemu organowi ani pozwolenia na budowę), włącznie z
zabezpieczeniem wkładu własnego, nie występuje ryzyko nie zrealizowania projektu z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy. Projekt będzie realizowany
jednoetapowo. W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 12,96 t. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na następujących
odbiorców: - wnioskodawca, - odbiorcy energii elektrycznej.

VELKOM W.L.K.M. KURCZUK S.C. LIDIA GOLIANEK-KURCZUK, MICHAŁ KURCZUK,
KRZYSZTOF KURCZUK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

267 696,90

217 639,76

141 465,84

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2018-12-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Ferma Drobiu Spółka Jawna, E. i W. Szewczyk, MGR H. i K. Błachnio

Celem projektu jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energet-klimatycznego UE oraz Strategii Europa RPLU.04.02.00-06-0009/17
2020. Działanie ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który będzie jednym z elementów zrównoważonego rozwoju
regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. Wspierane działania mają zapewnić dywersyfikację dostaw energii, oraz
zwiększyć bezp. energet. regionu, przy wykorzystaniu jego naturalnych uwarunkowań i potencjałów, zgodnie z progr. wojewódzkim dot.wsparcia OZE, realizującym
założenia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. W wyniku realizacji projektu zostaną zakupione i zamontowane urządz. fotowoltaiczne na
budynkach zlokalizowanych w Moszczance na dz.ewid. nr 352/4; 352/1; 352/3 i 353/1. Moc planowanej do zamontowania instalacji wynosi 39,5-40kWp. W
ramach powyższej instalacji zaplanowano:Zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych Powyższe zad. składało się będzie z:Modułów polikrystalicznych-152szt.
Inwerter trzyfazowy-1szt. Inwerter trzyfazowy-1szt. System montażowy nn dach skośny-40szt. Kabel solarny DC 4mm-200mb Konektor MC4 -16szt. Konektor MC416szt. Zabezpiecz. przeciwprzepięciowe i różnicowo-prądowe DC i AC 2 stringi inwerter trzyfazowy - 1szt. Montaż urządzeń-1 szt. Realizacja projektu przyczyni się
do osiągnięcia wskaźników: Wsk.produktu:WLWK?:liczba wybud. jedn. wytwarzania energii elektr. z OZE [szt.]I rozliczeniowy-1szt. WLWK?:Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI1) [szt.]I rozliczeniowy-1szt. WLWK?:Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW]I rozliczeniowy1szt. WLWK?:Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektr. ze źródeł odnawialnych [MWe]I rozliczeniowy-1szt. Wsk.rezultatu:WLWK?:Produkcja energii elektr.
z nowo wyb.instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]I rozliczeniowy 35,74 MWhe/rok. Grupa docelowa-lokalni odbiorcy energii elektr. Nowy produkt-prąd
elektryczny

FERMA DROBIU SPÓŁKA JAWNA, E. I W. SZEWCZYK, MGR H. I K. BŁACHNIO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

227 550,00

185 000,00

120 250,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2018-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznych dla CM INTERNUS

---- celem projektu jest obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby. Cel zostanie zrealizowany przez budowę
instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,0238 MW. 2.-------- Zdania -wybudowanie mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 0.0238 MW. Koszty kwalifikowane z VAT
101 722, 17 PLN--- dotacja z VAT--55 947, 19 PLN. 3----- Podstawowe wskaźniki ---- moc 0,0238 MW- Produkcja energii roczna 25.115 MWH. Uniknięta emisja CO
8,34 t na rok?---wybudowanie 1 jednostki produkującej energię elektryczną- wzrost zatrudnienia o 1 osobę nadzorującą instalacje i monitorującą zużycie energii
w firmie. 4--------- Instalacje zostaną wybudowane na terenie miejskim 0614011 5--------Technicznie instalacja będzie się składała z określonej liczby paneli
fotowoltaicznych monokrystalicznych połączonych szeregowo w stringi i string zostanie podłączony do inwertera czyli urządzenia przetwarzającego prąd stały w
prąd zmienny o parametrach zgodnych z parametrami sieci określonymi przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Panel i inwerter muszą posiadać odpowiednie
certyfikaty dopuszczające do pracy w Polsce. Dodatkowo każda instalacja zostanie wyposażona w technologię TIK, której zadaniem jest monitoring produkcji
energii elektrycznej oraz parametrów inwertera a także paneli fotowoltaicznych. Dostęp do tych danych poprzez zaimplementowana technologię TIK będzie
możliwy przez stronę internetową udostępnioną przez producenta inwertera lub przez aplikacje na Smartfonie. 6------- Inwestycja jako budowa miro instalacji nie
wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenie ani zgłoszenia robót co wynika wprost z Prawa Budowlanego (wysokość instalacji poniżej 3m) 7--------Po
zakończeniu projektu wnioskodawca będzie promował projekt oraz wiedzę na temat odnawialnych żródeł energii poprzez dystrybucję ulotek informacyjnych
wśród swoich klientów.

CENTRUM MEDYCZNE INTERNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

101 722,17

101 722,17

55 947,19

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dwóch budynkach biurowo-administracyjnych przy ul. Puławskiej 28 i Ceramicznej
3

Projekt przewiduje wykonanie nowych instalacji fotowoltaicznych na dwóch budynkach biurowo-administracyjnych będących własnością Spółki: przy ul.
RPLU.04.02.00-06-0011/17
Puławskiej 28 o mocy 25 kWp typu on-grid -90 szt.paneli połączonych szeregowo w 3 łańcuchach i ul. Ceramicznej 3 o mocy 12,5 kWp typu on-grid 48 szt paneli
połączonych szeregowo w dwa łańcuchy. Napięcie systemowe w obu przypadkach 1000 V. Dane paneli: 280Wp, polikrystaliczne, IP67. Panele fotowoltaiczne będą
umieszczone na dachach w/w budynków na specjalnej bezinwazyjnej konstrukcji, umożliwiającej ustawienie całego łańcucha w kierunku południowym, pod
kątem 15o i obciążonej balastami. W celu zwiększenia współczynnika autokonsumcji, instalacje zostaną wyposażone w programowalny sterownik,
optymalizujący pobór własny energii elektrycznej przez obiekt. Falownik i kontroler zarządzania energią zostaną podłączone do wewnętrznej sieci LAN z dostępem
do internetu, co pozwoli generowanie raportów i podglądu na żywo a także możliwość wprowadzania ustawień dot. pracy kontrolera. Ponadto każdy moduł
fotowoltaiczny ma własny traker śledzący punkt mocy maksymalnej, pozwalający na zwiększenie uzysków nawet podczas , gdy część modułów ulegnie
częściowemu zaciemnieniu lub zabrudzeniu. Falownik trójfazowy, beztransformatorowy o mocy 25 kVA (Puławska) i 12,5kVA (Ceramiczna). System zapewnia w
przypadku awaryjnego wyłączenia napięcia w obiekcie na automatyczne obniżenie napięcia po stronie DC do poziomu tzw. bezpiecznego dla napięcia
stałego.Ochronę przed warunkami atmosferycznymi zapewniać będzie laminowana szklana płyta pokryta warstwą antyrefleksyjną. Chłodzenie odbywać się będzie
w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego.Brak systemu chłodzenia to brak wytwarzania hałasu w czasie eksploatacji instalacji
fotowoltaicznej. Planowane do zastosowania moduły fotowoltaiczne zbudowane będą z materiałów w całości podlegających utylizacji.

LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

263 520,16

214 244,03

96 409,81

45,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-04-02

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

`Budowa instalacji fotowoltaicznych dla Gminnej Spółdzielni w Kłoczewie

1---- celem projektu jest obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby. Cel zostanie zrealizowany przez budowę RPLU.04.02.00-06-0012/17
sześciu mikro instalacji fotowoltaicznych (jedna na dachu budynku Zarządu, druga na bazie sprzętu i cztery na sklepach spożywczych) o łącznej mocy 0,0497.MW
2.-------- Zdania -wybudowanie sześciu mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy0,0497MW. Koszty kwalifikowane 199 885, 40 PLN Dotacja 129 925, 49 PLN. 3----Podstawowe wskaźniki ---- moc 0,0497. Produkcja energii roczna energii 52,69 MWh. Uniknięta emisja CO 17,50 t wybudowanie sześciu jednostek produkujących
energię elektryczną- wzrost zatrudnienia o 1 osobę nadzorującą instalacje i monitorującą zużycie energii w firmie. 4--------- Instalacje zostaną wybudowane na
terenie wiejskim 0616022 5--------Technicznie instalacja będzie się składała z określonej liczby paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych połączonych szeregowo
w stringi i string zostanie podłączony do inwertera czyli urządzenia przetwarzającego prąd stały w prąd zmienny o parametrach zgodnych z parametrami sieci
określonymi przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Panel i inwerter muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do pracy w Polsce. Dodatkowo każda
instalacja zostanie wyposażona w technologię TIK, której zadaniem jest monitoring produkcji energii elektrycznej oraz parametrów inwertera a także paneli
fotowoltaicznych. Dostęp do tych danych poprzez zaimplementowana technologię TIK będzie możliwy przez stronę internetową udostępnioną przez producenta
inwertera lub przez aplikacje na Smartfonie. 6------- Inwestycja jako budowa miro instalacji nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenie ani zgłoszenia
robót co wynika wprost z Prawa Budowlanego (wysokość instalacji poniżej 3m) 7--------Po zakończeniu projektu wnioskodawca będzie promował projekt oraz
wiedzę na temat odnawialnych żródeł energii poprzez dystrybucję ulotek informacyjnych wśród swoich klientów.

GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KŁOCZEWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

245 859,03

199 885,40

129 925,49

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Ewa Osińska P. H. U. "ANCOR"

Celem projektu jest realizacja zadań przyczyniają się do wypełnienia zobowiąz. wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycz UE oraz Strategii Europa 2020.
Działanie ukierunkowa. jest na stworzenie konkurencyj. rynku energii odnawialnej, który będzie jednym z elementów zrównoważo. rozwoju regionu oraz
zaspokoje. rosnących potrzeb energ. lokalnej gospodar. Wspierane działania mają zapewnić dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększyć bezp. energ. regionu,
przy wykorzystaniu jego naturalnych uwarunko. i potencjałów, zgodnie z programem woj.dot. wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii Bezp. Energet. i
Środowisko. W wyniku realizacji projektu zostaną zakupione i zamontowa. urz. fotowolta. na budynku zlokal. w miejsc. Chrustne na dz.ewid. nr 474, 475. Moc
planowanej do zamontowania instalacji wynosi 30,16 kWp. W ramach powyższej instalacji zaplanowano:Zakup i montaż urz. fotowoltaicz. Powyższe zad.
składało się będzie z: Modułów polikrystalicz-116 szt. Inwertera trzyfazowego-1 szt. Okablowania, zabezpie.-1szt. Montażu-1szt. Konstrukcji wsporczej-1 szt.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wskaźników: Wskaźniki produktu: WLWK?Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie(CI1)[szt.] I
rozliczeniowy-1szt. WLWK?:liczba wybudowanych jednostek wytwarza. energii elektr. z OZE [szt.] I rozliczeniowy-1 szt. WLWK?:Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych I rozliczeniowy-1szt. WLWK?:Dodatkowa zdolność do wytwarza. energii ze źródeł odnawialnych (CI30) I rozlicz.-1 szt.
Wskaźniki rezultatu: WLWK?Prod. en. elektr. z nowo wyb. instal. wykorzystujących OZE [MWht/rok] I rozlicz. 27,14 MWhte/rok I WLWK?Prod. en. elektr. z nowo
wyb./nowych mocy wytwórczych instal. wykorzystujących OZE [MWht/rok] I rozlicz.27,14 MWhe/rok WLWK?Szacow. roczny spadek emisji gaz. cieplar.(CI34)[tony
równoważ.CO2/rok] I 23,29T/rok. Grupą docelową są lokalni odbiorcy ener.elektr. W wyniku realizacji projektu powstaną nast.produkty: Prąd elektryczny 220V.

EWA OSIŃSKA P.H.U. "ANCOR"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

178 064,64

144 768,00

94 099,20

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2018-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.01.00-06-0308/16

RPLU.04.02.00-06-0002/17

RPLU.04.02.00-06-0010/17

RPLU.04.02.00-06-0013/17

Budowa instalacji fotowoltaicznej przez Spółkę Liwstar.

Celem projektu Spółki Liwstar jest uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 982,8 kWp w miejscowości Liwcze (tereny wiejskie), gmina Dołhobyczów, na
nieruchomości będącej własnością Spółki. Średnia roczna planowana produkcja energii netto w okresie trwałości projektu wyniesie 987 MWh. Rzeczowe
rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano na 1. kwartał 2018 r. i będzie ona realizowana do końca 2018 r. Główne etapy realizacji projektu: ogrodzenie
terenu inwestycji i budowa stalowej konstrukcji wsporczej pod panele, budowa części elektroenergetycznej instalacji, w której skład wchodzi zakup i montaż
inwerterów i paneli fotowoltaicznych, budowa stacji trafo, budowa linii kablowych oraz zapewnienie monitoringu pracy instalacji. Inwestycja posiada
prawomocne pozwolenie na budowę oraz umowę przyłączeniową z zakładem energetycznym. Spółka podniosła własny potencjał wiedzy i doświadczenia z zakresu
fotowoltaiki (poszerzenie zespołu o specjalistę w tym zakresie). Liwstar posiada wystarczające środki do pokrycia wkładu własnego dla projektu oraz jego
utrzymania. Projekt ma charakter prośrodowiskowy - spowoduje redukcję emisji gazów cieplarnianych (CO2). W rezultacie realizacji projektu część energii
konwencjonalnej (produkowanej w elektrowniach węglowych, powodujących emisje trujących gazów do środowiska) zostanie zastąpiona zieloną energią
wytworzoną z promieniowania słonecznego. Instalacja zostanie wyposażona w inteligentny system zarządzania energią. W związku z realizacją inwestycji Spółka
planuje zatrudnić nowy personel (2 nowe stanowiska). W ramach projektu zaplanowano działania zw. z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców
(działania informacyjno-promocyjne zarówno wśród dorosłych jak i dzieci). Projekt będzie wywierał pozytywny wpływ na realizację zasad horyzontalnych w tym
równość kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminację m.in. poprzez znaczne ułatwienie dostępu do stanowisk pracy a także zasadę uniwersalnego projektowania.

Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowościach Ludwinów i Krepiec

RPLU.04.02.00-06-0015/17

"LIWSTAR" T.DOWGIER I S-KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

3 934 941,68

2 357 333,85

1 410 392,84

59,83 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2019-04-01

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,6 MW oraz linii kablowej SN na działkach nr 125, 111, 67 i 117 w obrębie RPLU.04.02.00-06-0016/17
Gminy Cyców oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,031 MW pokrywającej potrzeby własne przedsiębiorstwa na energie
elektryczną, ul. Piasecka 32 A, Krępiec w Gmina Mełgiew. Wnioskodawca posiada prawa do nieruchomości, na których będzie realizowany projekt. Elektrownia
będzie się składać z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na stelażach wykonanych z ocynkowanej stali i aluminium o kacie nachylenia 36o, podłączonych
do inwerterów o sprawności co najmniej 98%, stacji nn/SN. Natomiast instalacja dachowa będzie się składać z 2 części A (on-grid) o mocy 17,98 kW oraz części B
(off-grid) o mocy 12,18 kW wraz z magazynem energii oraz systemem optymalizacji monitorującym w trybie ciągłym wydajność pracy każdego modułu, dzięki
systemowi można uzyskać wydajność do 25 % więcej energii z każdego modułu.. Szczegółowo powyższe przedstawiono w projektach technicznych oraz
kosztorysach. Ze względu na położenie obydwu instalacji oraz zaawansowaną technologię projektowane instalacje będzie w stanie wyprodukować rocznie łącznie
około 672 MWh energii elektr., w tym przez farmę fotowoltaiczną 640 MWh na sprzedaż, a 32 MWh będzie zużyte na zapewnienie potrzeb własnych
przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w Krępcu. Wytworzona energia elektr. będzie dostarczana do sieci energetycznej SN 15 kV poprzez stację
transformatorową nn/SN. Czas eksploatacji farmy to 25 lat. Projekt będzie realizowany w 2018 r. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca posiada wszystkie
formalno-prawne dokumenty, włącznie z pozwoleniem na budowę i zabezpieczeniem wkładu własnego, nie występuje ryzyko nie zrealizowania projektu z przyczyn
niezależnych od Wnioskodawcy. Projekt będzie realizowany na zasadzie pośrednich wniosków o płatność. W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie
emisji CO2 do atmosfery o 223,29 t.

SŁOMKA ROBERT "CEJSI-CAR" ROBERT SŁOMKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

3 162 498,82

1 795 219,53

1 350 723,17

75,24 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji PV służącej do produkcji energii OZE - Kabanos Zdzisław Czuba

Projekt dotyczy budowy instalacji PV służącej do produkcji energii ze słońca na potrzeby własne przedsiębiorstwa Hurtownia wędlin "Kabanos". Realizacja
projektu przewiduje zakup i instalację elektrowni słonecznej na dachu budynku będącego siedzibą firmy, zlokalizowaną pod adresem: ul. Dęblińska 25A, 24-100
Puławy. W tym celu zostaną zakupione 153 sztuki modułów fotowoltaicznych AMERISOLAR 260W oraz 2 inwertery trójfazowe Zeversolar Evershine TLC 20000 o
mocy 20 kW. Projektowana moc instalacji wynosi 39,78 kWp. Intensywność wsparcia określona w projekcie wynosi 98 455,50 zł przy wartości inwestycji równej
179 010,00 zł. Celami projektu są: - Zakup, montaż i uruchomienie opisanej wyżej instalacji PV, celem uzyskania zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych, - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym dzięki zaspokojeniu potrzeb energetycznych
przedsiębiorstwa, - Rozwój przedsiębiorstwa, a co za tym idzie wzrost produktywności poprzez inwestycje wewnętrzne i utworzenie nowych miejsc pracy, Utrzymanie zatrudnienia, a nawet jego wzrost, - Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 32,22 tCO2, - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE:
39,78 MWh, - Liczba nowo utworzonych miejsc pracy: 1 Wskaźniki produktu: - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1. - Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1. - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,03978 MWe,

ZDZISŁAW CZUBA HURTOWNIA WĘDLIN "KABANOS"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

220 182,30

179 010,00

98 455,50

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji PV służącej do produkcji energii OZE - PPH Rabbit

Projekt dotyczy budowy instalacji PV służącej do produkcji energii ze słońca na potrzeby własne przedsiębiorstwa P.P.H. Rabbit. Realizacja projektu przewiduje
RPLU.04.02.00-06-0018/17
zakup i instalację elektrowni słonecznej na stropodachu budynku będącego siedzibą firmy, zlokalizowaną pod adresem: ul. Kolejowa 6, 08-500 Ryki. W tym celu
zostaną zakupione 153 sztuki modułów fotowoltaicznych HELIOS 260W oraz 2 inwertery trójfazowe Zeversolar Evershine TLC 15000 o mocy 15 kW. Projektowana
moc instalacji wynosi 39,78 kWp. Intensywność wsparcia określona w projekcie wynosi 111 582,90 zł przy wartości inwestycji równej 202 878,00 zł. Celami
projektu są: - Zakup, montaż i uruchomienie opisanej wyżej instalacji PV, celem uzyskania zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym dzięki zaspokojeniu potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa, - Rozwój
przedsiębiorstwa, a co za tym idzie usprawnienie świadczenia usług poprzez inwestycje wewnętrzne i utworzenie nowych miejsc pracy, - Utrzymanie zatrudnienia,
a nawet jego wzrost, - Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: - Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych: 14,54 tCO2, - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 43,76 MWh, - Liczba nowo
utworzonych miejsc pracy: 1 Wskaźniki produktu: - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1. - Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie: 1. - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,03978 MWe,

TADEUSZ KRÓLIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RABBIT"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

250 523,94

202 878,00

111 582,90

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-01

2018-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzrost wykorzystania OZE - instalacja fotowoltaiczna 0,99 MW w miejscowości Woroniec

Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL
2014-2020 i dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej jednostki wytwórczej instalacji OZE o mocy 0,99
MW i planowanej średniej produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu co najmniej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami
strategicznymi woj. oraz gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (dodatkowa zdolność wytwórcza),
poprawa jakości powietrza przez zastąpienie w procesie produkcji e.e. źródeł konwencjonalnych źródłem odnawialnym, (redukcja emisji CO2 i innych pyłów w
tym PM10), podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę instalacji OZE
(sztuk 1) o mocy 0,99 MW wraz z przyłączem energetycznym (w tym: wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy
0,99 MW ułożonych na konstrukcji wsporczej naziemnej; posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej, budowę przyłącza kablowego SN 15 kV oraz
budowę ogrodzenia oraz zakup systemu monitorowania pracy instalacji). Z rodzaju instalacji w projekcie (PV) oraz średniego czasu pracy instalacji PV w roku i
sprawności urządzeń wynika produkcja roczna energii elektrycznej netto w projekcie (1040,0 MWh/rok). Cel w projekcie wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i
rezultatu (określone w sekcji VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (prowadzenie
działalności w ramach kodu 35.11.Z). Wartość netto projektu wynosi 4218110,36 zł (brutto 5188275,74 zł), wydatki kwalif. 3139092,20 zł (art. 41 GBER).
Technologia w projekcie, rodzaj źródła odnawialnego - energia promieniowania słonecznego. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i
regulaminem konkursu

RPLU.04.02.00-06-0019/17

AMM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

5 188 275,75

3 139 092,20

2 499 973,02

79,64 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na
terenie przedsiębiorstwa.

Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na terenie przedsiębiorstwa Konstal w Lublinie. Instalacja ta umożliwi
wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej, która zużywana będzie na bieżące potrzeby zakładu, a nadwyżka energii przekazywana
będzie do sieci energetycznej. Wnioskodawca zaplanował inwestycję w odnawialne źródło energii celem aktywnego wsparcia i zaangażowania się w ochronę
środowiska a także znacznego zredukowania kosztów ponoszonych na energię elektryczną. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w zakładzie występuje głównie
w ciągu dnia (pierwsza zmiana), więc duża część energii wyprodukowanej będzie zużywana na bieżąco. Dodatkowo zaplanowane jest uruchomienie instalacji
pomiarowej wraz z oprogramowaniem komputerowym celem optymalizacji produkcji pod kątem maksymalizacji zużycia energii podchodzącej z własnego
odnawialnego źródła energii. Realizacja tego projektu przyczyni się nie tylko do ograniczenia kosztów zakupu energii, ale również będzie miała pozytywny wpływ
na środowisko poprzez redukcję CO2. Dodatkowo instalacja znajdująca się na terenie zakładu będzie wywierała pozytywne wrażenie na klientach i pracownikach
zakładu, świadczące o świadomości ekologicznej przedsiębiorstwa. Będzie to miało bezpośredni wpływ na poprawę wizerunku i pozycji firmy na rynku. Ponadto
oszczędności z tytułu pozyskiwania energii będą miały bezpośredni wpływ na redukcję kosztów wytworzenia, wzrost wyniku finansowego i obrotów przez co
nastąpi również wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

RPLU.04.02.00-06-0020/17

KONSTAL-ZAKŁAD MECHANICZNY ZBIGNIEW WŁASIUK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

263 466,00

214 200,00

139 230,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,84 kW na budynku ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego Biały Lew.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,84 kW
przyczyni się to realizacji tego celu. Ponadto efektem realizacji projektu będzie niewątpliwie pozytywny wpływ na środowisko naturalne, który zostanie osiągnięty
poprzez wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych jakim jest słońce oraz redukcja emisji pyłów w tym CO2. Dodatkowym efektem
projektu jaki wnioskodawca zamierza uzyskać jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, poprzez działania informacyjno-promocyjne w
zakresie korzyści jakie niesie za sobą energia pozyskiwana z OZE. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020, oraz zakłada realizację określonych w nim wskaźników produktu i
rezultatu opisanych poniżej (Sekcja C.II oraz C.III).

RPLU.04.02.00-06-0021/17

ZIĘTEK-ŻERDZICKA MAŁGORZATA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

152 151,00

123 700,00

80 405,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-15

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie energii z OZE w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa FPHU TESSA EWA ŻUK

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie oszczędności na zużyciu energii elektrycznej. Zakup instalacji
fotowoltaicznej o mocy 24,96 kW przyczyni się to realizacji powyższego celu. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie niewątpliwie pozytywny wpływ na
środowisko naturalne, który zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych jakim jest słońce oraz redukcja
emisji pyłów w tym CO2. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia
przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020, oraz zakłada realizację określonych w nim wskaźników produktu i rezultatu opisanych poniżej (Sekcja C.II oraz C.III).

RPLU.04.02.00-06-0022/17

FPHU TESSA EWA ŻUK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

160 761,00

130 700,00

84 955,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-03

2018-07-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kW celem podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców naszego
regionu

Głównymi celami projektu jest propagowanie "zielonej energii" wśród społeczności lokalnej oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie
wnioskodawcy. Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kW przyczyni się to realizacji powyższych celów. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie
niewątpliwie pozytywny wpływ na środowisko naturalne, który zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych
jakim jest słońce oraz redukcja emisji pyłów w tym CO2. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Osi
Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020, oraz zakłada realizację określonych w nim wskaźników produktu i rezultatu opisanych
poniżej (Sekcja C.II oraz C.III).

RPLU.04.02.00-06-0023/17

WILLA MONIKA SPA S.C.ZOFIA ŚNIEŻYK-MATWIEJCZUK, JAROSŁAW MATWIEJCZUK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

245 877,00

199 900,00

129 935,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-12-04

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA w Lublinie

Celem projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA w Lublinie" jest budowa lokalnego, małego źródła energii
produkującego energię elektryczną z OZE dla własnych potrzeb niewymagająca przesyłania jej na duże odległości. Realizacja inwestycji wpłynie na bardziej
efektywny system realizacji usług, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności . Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o
mocy 35,1 kW umieszczonej na dachu budynku Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA w Lublinie oraz wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o
wykorzystanie technologii informacyjno-komunukacyjnej. Inwestycja pokryje część zapotrzebowania energii elektrycznej. Montaż instalacji fotowoltaicznej
charakteryzują następujące parametry: Moduły PV: BEP 270 z ogniwami Si polikrystalicznymi. Liczba ogniw: 60 szt. o wymiarach: 156x156 mm. Liczba diod bypass: 3. Moc modułu: 270W. Liczba modułów PV: 130 szt. Wymiary panela: 1640x992x40 mm. Liczba falowników: 2 szt. Roczny uzysk energii: 34 062 kWh/rok.
Zastosowane inwertery umożliwiają przetworzenie wytworzonego poprzez panele prądu stałego na prąd przemienny. W projektowanej instalacji zastosowano
inwertery o mocy znamionowej 17,5 kW. Zastosowane inwertery będą zarządzały energią poprzez zdefiniowanie histerezy mocy w falownikach. W przypadku
wytworzenia energii większej niż ustawiona wartość załączenia, wyjście przekaźnikowe zostanie aktywowane a wytworzona energia słoneczna zasili dedykowane
odbiorniki elektryczne zamiast sieci energetyczną. Panele fotowoltaiczne będą zabudowane na konstrukcjach wsporczych i połączone będą z inwerterami kablem
solarnym 1x6mm2 prowadzonym w korytkach kablowych o szerokości 35mm lub rurkach ochronnych. Przewód powinien posiadać podwójną izolację, być
odporny na promieniowanie UV oraz posiadać napięcie izolacji do 1800 VDC.

RPLU.04.02.00-06-0024/17

WYDAWNICTWO MUZYCZNE POLIHYMNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

218 940,00

178 000,00

115 700,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-04-03

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na obiekcie sklepu nr 27 w Lubartowie przy ul.
Lubelskiej 80A

Celem projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na obiekcie sklep nr 27 w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 80A" jest budowa
RPLU.04.02.00-06-0025/17
lokalnego, małego źródła energii produkującego energię elektryczną z OZE dla własnych potrzeb niewymagająca przesyłania jej na duże odległości. Realizacja
inwestycji wpłynie na bardziej efektywny system realizacji usług, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności . Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie
instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,7 kW umieszczonej na dachu sklep nr 27 Społem Lubartów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubartowie przy ul.
Lubelskiej 80A oraz wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjno-komunukacyjnej. Inwestycja pokryje część
zapotrzebowania energii elektrycznej sklepu. Montaż instalacji fotowoltaicznej charakteryzują następujące parametry: Moduły PV: BEP 270 z ogniwami Si
polikrystalicznymi. Liczba ogniw: 60 szt. o wymiarach: 156x156 mm. Liczba diod by-pass: 3. Moc modułu: 270W. Liczba modułów PV: 110 szt. Wymiary panela:
1640x992x40 mm. Liczba falowników: 2 szt. Roczny uzysk energii: 27 792 kWh/rok. Zastosowane inwertery umożliwiają przetworzenie wytworzonego poprzez
panele prądu stałego na prąd przemienny. W projektowanej instalacji zastosowano inwertery o mocy znamionowej 15 kW. Zastosowane inwertery będą
zarządzały energią poprzez zdefiniowanie histerezy mocy w falownikach. W przypadku wytworzenia energii większej niż ustawiona wartość załączenia, wyjście
przekaźnikowe zostanie aktywowane a wytworzona energia słoneczna zasili dedykowane odbiorniki elektryczne zamiast sieć energetyczną. Panele fotowoltaiczne
będą zabudowane na konstrukcjach wsporczych i połączone będą z inwerterami kablem solarnym 1x6mm2 prowadzonym w korytkach kablowych o szerokości
35mm lub rurkach ochronnych. Przewód powinien posiadać podwójną izolację, być odporny na promieniowanie UV oraz posiadać napięcie izolacji do 1800 VDC.

SPOŁEM LUBARTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

186 345,00

151 500,00

83 325,00

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-09

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa odnawialnych źródeł energii - farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą

Projekt będzie realizowany na wydzierżawionych przez PTU ELEKTRA Spółka z o.o. w Górce Kockiej Kolonii, działkach nr: 108, 109, 110. ( Do wniosku została
RPLU.04.02.00-06-0026/17
dołączona kopia umowy dzierżawy). PTU Elektra Spółka z o.o. planuje budowę wolnostojących ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą i budowę
wnętrzowej stacji transformatorowej lub ogólnie, budowę odnawialnych źródeł energii - farmy fotowoltaicznej o mocy 999 kW. Instalacja będzie wytwarzać
energię elektryczną z energii promieni słonecznych. Odbiorcami produkowanej energii będą Spółki, które zajmują się sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom
końcowym. Wskaźniki produktu, które Wnioskodawca zamierza osiągnąć poprzez realizację projektu: 1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE (szt.) - 1 szt.; 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) - 1 szt.; 3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych [MWe] - 0,999MWe; 4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW] - 0,999MW. Wskaźniki rezultatu, które
Wnioskodawca zamierza osiągnąć poprzez realizację projektu: 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] 365,51 t/rok; 2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok) - 1100 MWhe/rok; 3. Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok) - 1100 MWhe/rok;

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "ELEKTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

5 157 788,44

3 178 808,51

1 907 285,10

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-09

2021-05-09

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby firmy VITO Sp. z o.o.

Projekt polega na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przedsiębiorstwa VITO Sp. z o.o., Bohukały 66, gmina Terespol. Instalacja składa
się z 37 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 270 Wp, moc instalacji 9,99 kWp. Instalacja produkowała będzie energię elektryczną na potrzeby firmy
VITO. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez obniżenie kosztów zużywanej energii. Panele fotowoltaiczne zostaną
zamontowane na południowej skośnej połaci dachowej na aluminiowym systemie montażowym. Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna będzie zapewniała
pokrycie zapotrzebowania ne energię elektryczną dla obiektu w ilości min. 30% w skali całego roku. Do monitoringu ilości wyprodukowanej energii oraz
wizualizacji pracy instalacji wykorzystany zostanie moduł komunikacyjny. System monitoringu użyty będzie także w multimedialnym systemie prezentacji danych
poprzez wyświetlenie parametrów instalacji fotowoltaicznej na ekranie monitora. Dane te będą prezentowane w sposób dostępny dla osób trzecich w siedzibie
inwestora, pełniąc rolę informacyjną oraz podnosząc świadomość ekologiczną.

RPLU.04.02.00-06-0027/17

"VITO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

61 487,70

49 990,00

32 493,50

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2018-07-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni
ścieków w Koroszczynie, gm. Terespol

Projekt polega na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych w dwóch obiektach należących do przedsiębiorstwa EKO-BUG Sp. z o.o.: Oczyszczalni ścieków oraz
Ujęciu wody w Koroszczynie. Każda instalacja składać się będzie ze 152 modułów fotowoltaicznych o mocy 260 Wp. Moduły zostaną zamocowane do stojaków
ustawionych na terenie oczyszczalni i mocowanych do gruntu poprzez obciążenia płytami betonowymi. Do przemiany napięcia stałego z modułów
fotowoltaicznych zainstalowane zostaną dwa 3-fazowe falowniki. Wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektów. Jej
nadmiar będzie bilansowany z energią pobraną z sieci elektroenergetycznej. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez
obniżenie kosztów zużywanej energii. W celu zoptymalizowania produkcji energii, zastosowany zostanie system zarządzania energią. Zarządzanie odbywać się
będzie zdalnie - poprzez internet. Monitoring działania instalacji i wytwarzanie energii elektrycznej będzie możliwy z siedziby firmy z dowolnego stanowiska
wyposażonego w komputer z dostępem do internetu. System zostanie również wykorzystany do dozoru technicznego urządzeń, sygnalizowania nieprawidłowego
działania lub awarii. Dostęp do tych informacji można mieć również z urządzeń mobilnych (telefon, tablet, laptop) mających dostęp do internetu. System
zarządzania energią będzie także użyty do prezentacji danych poprzez wyświetlenie parametrów instalacji fotowoltaicznej na ekranie monitora. Dane te będą
prezentowane w sposób dostępny dla osób trzecich w budynkach inwestora, pełniąc rolę informacyjną oraz podnosząc świadomość ekologiczną.

RPLU.04.02.00-06-0028/17

"EKO-BUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

579 864,81

471 434,80

212 145,65

45,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-02

2018-10-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Odnawialne źródła energii: budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp dla potrzeb firmy SNAKE
Beata Ryń-Wróblewska, zlokalizowanej w Mieście Lublin.

Projekt zakładający zakup i montaż naziemnej instalacji PV wpisuje się w Typ projektu nr 1: "Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii
RPLU.04.02.00-06-0029/17
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Celem projektu, realizowanego w ramach OP 4 Energia Przyjazna Środowisku, jest zwiększenie poziomu produkcji energii z
OZE. Cel zostanie osiągnięty poprzez zainstalowanie naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp, która wyprodukuje ok. 40 455 kWh rocznie. Projekt
zakłada instalację 152 paneli polikrystalicznych na gruncie, na działce nr 277/2 zlokalizowanej w obrębie 68, w Lublinie przy ul. F. Strojnowskiego.
Przeprowadzenie projektu umożliwi osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego: spadku emisji gazów CO2 o ok. 13,44 t równoważnika CO2/rok, dodatkowo
przyczyni się do spadku emisji pyłu PM 10 o ok. 0,165 ton/rok i zmniejszenia zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych. Wnioskodawca, dzięki wykorzystaniu
źródeł OZE zmniejszy koszty zużycia energii i osiągnie korzyści finansowe (ok. 17 465 zł/rok), które pozwolą na dalszy rozwój firmy. Potrzeba realizacji projektu
wynika z potrzeb Wnioskodawcy oraz grup kluczowych interesariuszy projektu, którymi są mieszkańcy oraz władze lokalne województwa lubelskiego i Miasta
Lublin. Projekt zakłada 1 zadanie: ROBOTY BUDOWLANE- WYKONANIE INSTALACJI W TRYBIE "ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ", które przewiduje działania: wykonanie
instalacji, promocję projektu, rozliczanie projektu, nadzór kierownika projektu. Wnioskodawca wybierze Generalnego Wykonawcę, który wyłoniony zostanie po
uzyskaniu dofinansowania w drodze procedury zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i przepisów PZP. Wyprodukowana, przez
instalację PV, energia elektryczna w całości będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę. Projekt przyczyni się do wypełniania zobowiązań wynikających z
pakietu energetyczno-klimatycznego UE oraz Strategii Europa 2020, poprawy bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenia ilości energii elektrycznej wytwarzanej z
OZE w regionie.

SNAKE BEATA RYŃ-WRÓBLEWSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

230 291,34

187 228,73

121 698,67

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2019-02-28

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji PV służącej do produkcji energii OZE - Zakład Ślusarski Antolak

Projekt dotyczy budowy instalacji PV służącej do produkcji energii ze słońca na potrzeby własne przedsiębiorstwa U.P.H.Zakład Ślusarski A.Antolak. Realizacja
projektu przewiduje zakup i instalację elektrowni słonecznej na dachu skośnym budynku będącego siedzibą firmy zlokalizowaną pod adresem: ul. Przemysłowa
10A, 08-500 Ryki. W tym celu zostaną zakupione 153 sztuki modułów fotowoltaicznych HELIOS 260W oraz 2 inwertery trójfazowe Zeversolar Eversol TLC 20000 o
mocy 20 kW. Projektowana moc instalacji wynosi 39,78 kWp. Intensywność wsparcia określona w projekcie wynosi 109 395,00 zł, przy wartości inwestycji
równej 198 900,00 zł. Celami projektu są: - Zakup, montaż i uruchomienie opisanej wyżej instalacji PV, celem uzyskania zdolności wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym, - Rozwój przedsiębiorstwa, a co za tym idzie
usprawnienie świadczenia usług poprzez inwestycje wewnętrzne i utworzenie nowych miejsc pracy, - Utrzymanie zatrudnienia, a nawet jego wzrost, - Zwiększenie
świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 35,44 ton
CO2, - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 43,76 MWh, - Liczba nowo utworzonych miejsc pracy: 1 Wskaźniki
produktu: - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1. - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1. - Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,03978 MWe,

RPLU.04.02.00-06-0032/17

U.P.H. ZAKŁAD ŚLUSARSKI ANDRZEJ ANTOLAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

244 647,00

198 900,00

109 395,00

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w ARTECH Sp. z o.o

Inwestycja realizowana w ramach niniejszego projektu zlokalizowana będzie w siedzibie firmy przy ul. Brzeskiej 111 A-B M. Biała Podl, powiat m. Biała Podlaska,
woj. lubelskie. W wyniku realizacji projektu powstanie instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 18,1 kW wykorzystująca energię słoneczną do produkcji energii
elektr. w systemie grid- connected. Instalacja Będzie zajmowała się bezpośrednią przemianą energii słonecznej - promieniowania słonecznego - na energię
elektryczną. W tym celu konieczna jest instalacja ogniw fotowoltaicznych, które połączone ze sobą szeregowo, uzyskują odpowiednie napięcie, natomiast
równolegle uzyskują niezbędną moc. W skład instalacji PV będzie również wchodziła konstrukcja wspierająca, system regulacji i kontroli, urządzenia
przekształcające prąd stały w prąd zmienny. W ramach projektu planowany jest montaż modułów fotowoltaicznych. Moduły fotowoltaiczne będą zamontowane na
stelażach wykonanych w wersji stacjonarnej, posadowionych bezpośrednio na dachu budynku. Zostanie im nadany odpowiedni kąt nachylenia pod względem
kierunku padania promieni słonecznych, wynikający z geograficznego położenia instalacji. Konstrukcja stelaży, składająca się z ram poziomych i pionowych,
profili nośnych oraz elementów mocujących (łączących), zostanie wykonana z wysokiej jakości materiałów aluminiowych i stalowych. Będzie ona posiadać
sprawdzoną statykę - wytrzymałość konstrukcji. Obok modułów fotowoltaicznych, jednym z kluczowych elementów instalacji PV jest inwerter. Łączą one panele
słoneczne z siecią elektryczną. Ich głównym zadaniem jest konwersja prądu stałego, wytworzonego przez moduł fotowoltaiczny, na prąd przemienny o parametrach
sieci.

RPLU.04.02.00-06-0034/17

ARTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

101 170,94

82 252,80

53 464,31

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-10-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w firmie Łuksja Sp. z o.o.

Podstawowym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE, w przypadku Wnioskodawcy - energii
RPLU.04.02.00-06-0036/17
słonecznej. Wnioskodawca poprzez realizacje projektu weźmie udział w tworzeniu konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, zapewni dywersyfikację dostaw
oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, w tym swojego przedsiębiorstwa. Projekt przyczyni się do zwiększenia wykorzystania
niekonwencjonalnych źródeł energii (OZE) w bilansie ogólnym. Projekt zostanie zrealizowany w 1 zadaniu, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o
dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki projektu zostały wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis
techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną wytworzone w trakcie realizacji projektu: Nie dotyczy. Po realizacji projektu Wnioskodawca będzie produkował
energię elektryczną na potrzeby własnej działalności.

ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

951 684,68

716 352,79

393 994,03

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2019-12-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.02.00-06-0017/17

Budowa mikro-instalacji fotowoltaicznej na budynku

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku hali produkcyjnej. Lokalizacja: Komarów-Osada, 3-go Maja 160, dz. nr ewid.
1021/2 Inwestor: Migro Pilip Marek, 22-435 Komarów Osada System fotowoltaiczny podłączony będzie na stałe do sieci elektroenergetycznej. Ewentualna
nadwyżka energii elektrycznej wyprodukowana przez fotoogniwa odsprzedawana będzie zarządcy sieci elektroenergetycznej. W skład instalacji fotowoltaicznej
wchodzą: - Ogniwa fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy 265Wp - 148kpl. wraz z osprzętem do montażu - Inwertery fotowoltaiczne trójfazowe o mocy
maksymalnej 20kW - 2kpl. - zabezpieczenia po stronie prądu stałego: * rozłącznik izolacyjny 1P 20A DC * ochronniki 2P UMAX=1000V DC - zabezpieczenia po
stronie prądu zmiennego: * wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40/0,03 A * wyłącznik nadprądowy 3P B32A AC * ochronnik 3f AC 400V typ B+C * rozłącznik
bezpiecznikowy R303 64A - Tablica przyłączeniowa TGPV - 1kpl

RPLU.04.02.00-06-0037/17

MIGRO MAREK PILIP

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

210 643,90

171 255,20

111 315,88

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-06

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Andrzej Grzywa P.P.H.U. "Jędrek"

Głównym celem projektu jest zakup i instalacja systemu produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w postaci paneli
fotowoltaicznych. Implikacja rozwiązań OZE w działalności Wnioskodawcy przyczyni się do osiągnięcia m.in. następujących celów szczegółowych: 1.Rozpoczęcie
produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE 2.Zmniejszenie kosztów firmy związanych z zakupem energii od dostawców zewnętrznych. 3.Budowa
wizerunku firmy w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska 4.Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację źródeł
5.Wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy 6.Zastosowanie rozwiązań TIK w zakresie obsługi instalacji 7.Wzrost zatrudnienia 8.Edukacja ekologiczna Instalacja
OZE będzie posiadała moc: 39,76 kWp, będzie generować w skali roku 35455 kWh energii elektrycznej. W wyniku wdrożenia projektu zostanie uzyskany efekt
ekologiczny związany z ograniczeniem emisji CO2 do środowiska o 11,7810 tony/rok, a także pyłu zawieszonego PM 10 o 0,0023 tony/rok. W wyniku realizacji
projektu zostaną zastosowane technologie informacyjno-komunikacyjne, nastąpi wzrost zatrudnienia oraz zostaną wprowadzone działania na rzecz wzrostu
świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Projekt po przeprowadzeniu całościowej analizy wariantowej przewiduje budowę instalacji fotowoltaicznej, opartej
na panelach polikrystalicznych. Wybrano najbardziej optymalny i zgodny z założeniami projektu wariant. Najważniejszą jego zaletą jest możliwość osiągnięcia
wszystkich założonych w projekcie celów, a także niższe nakłady inwestycyjne w porównaniu z innymi, alternatywni wariantami, rozpatrywanymi na potrzeby
projektu. Wnioskodawca założył efektywną realizację wszystkich założeń projektowych, przy jednoczesnym zachowaniu nakładów inwestycyjnych, które są
adekwatne do osiągniętych rezultatów. Wybrany Wariant zapewni wysoką wydajność i jakość instalacji.

RPLU.04.02.00-06-0039/17

ANDRZEJ GRZYWA P.P.H.U. "JĘDREK"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

219 533,65

178 482,64

116 013,71

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-02

2018-10-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA SPÓŁKA JAWNA

W ramach projektu realizowane będzie JEDNO ZADANIE polegające na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ o następujących parametrach: moc
generatora PV: 31,36 kWp, powierzchnia generatora PV: 187 m2, liczba modułów PV: 112 szt., liczba falowników: 4 szt. CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest
z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację dostaw energii, z drugiej strony zwiększenie pozycji
konkurencyjnej poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności Wnioskodawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań
proekologicznych opartych o energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące EFEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE: 1. PRODUKTY
PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt. c)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,03136 MWe, d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (CI30) - 0, 03136 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 29,446 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE: 29,446 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 9,7843 Mg CO2 GRUPY DOCELOWE
PROJEKTU: Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których
skierowany jest przewidziany w projekcie PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ. Projekt zakłada ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. PROJEKT BEZPOŚREDNIO DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

RPLU.04.02.00-06-0042/17

OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

176 284,58

143 320,80

93 158,52

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach firmy DALIMEX Sp. z o.o. w Lublinie

Projekt polega na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu 2 budynków przedsiębiorstwa DALIMEX Sp. z o.o.: przy ul. Lubartowskiej 74A instalacja
składa się z 62 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 280 Wp, moc instalacji 17,36 kWp, przy ul. Obywatelskiej 4/6/8 instalacja składa się z 68 paneli
fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 280 Wp, moc instalacji 19,04 kWp. Instalacje produkowały będą energię elektryczną na potrzeby firmy DALIMEX. Celem
projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez obniżenie kosztów zużywanej energii. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na
płaskich połaciach dachowych na systemie montażowym. W celu zoptymalizowania produkcji energii, zastosowany zostanie system zarządzania energią. W celu
zwiększenia współczynnika auto-konsumpcji i tym samym zredukowania ilości energii oddanej do sieci zakładu energetycznego, system fotowoltaiczny zostanie
wyposażony w programowalny sterownik do optymalizacji poboru własnego, energii wytwarzanej przez elektrownię fotowoltaiczną. Moduł pomiarowy będzie
mierzył w czasie rzeczywistym prąd we wszystkich fazach. W projekcie założono, że zarówno falownik jak i kontroler zarządzania energią, zostaną podłączone do
wewnętrznej sieci LAN z dostępem do Internetu. Kontroler zarządzania energią, generuje własną witrynę dostępną w sieci LAN, do której jest podłączony. Za jej
pośrednictwem użytkownik ma możliwość wprowadzania ustawień dotyczących pracy kontrolera a także generowania raportów okresowych. Witryna daje
możliwość podglądu na żywo dla m. in. takiego parametru jak wartość prądowa i kierunek przepływu prądu dla każdej fazy w instalacji wewnętrznej. System
monitoringu użyty będzie także w multimedialnym systemie prezentacji danych poprzez wyświetlenie parametrów instalacji fotowoltaicznej na ekranie monitora.
Dane te będą prezentowane w sposób dostępny dla osób trzecich w budynkach inwestora, pełniąc rolę informacyjną oraz podnosząc świadomość ekologiczną.

RPLU.04.02.00-06-0043/17

DALIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

272 799,71

221 788,38

121 983,60

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-02-12

2018-08-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w POLMAR

Niniejszy projekt zakłada utworzenie instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) - instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp na dachach 2
RPLU.04.02.00-06-0048/17
budynków w miejscowości Wymysłówka, gmina Bełżyce, powiat lubelski. Instalacja będzie wytwarzała energię elektryczną na potrzeby działalności gospodarczej
prowadzonej przez Wnioskodawcę. Nadwyżka energii, która nie zostanie zużyta do działalności będzie odprowadzana do Sieci Dystrybucyjnej (sprzedawana). Cele
projektu to: 1. Zmniejszenie kosztów operacyjnych firmy Wnioskodawcy 2. Produkcja energii z OZE. Projekt zakłada zakup kompletnego systemu fotowoltaicznego
wraz z montażem a także przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, których celem będzie podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.
Wybrane przez Wnioskodawcę do realizacji wskaźniki projektu to: Wskaźniki produktu: 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
(CI30) 2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) Wskaźniki
rezultatu: 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] 2. Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE [MWhe/rok] 4. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] | Instalacja będzie się składała z modułów fotowoltaicznych
(148 sztuk) oraz 2 sztuk inwertera o mocy 20kW, okablowania oraz uchwytów montażowych a jej montaż odbędzie się w okresie od kwietnia do maja 2018 roku.

JERZY WÓJTOWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "POLMAR"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

248 000,00

200 000,00

130 000,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-03-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii na potrzeby firmy ROTOR

Projekt polega na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przedsiębiorstwa ROTOR Zakład Mechaniki Maszyn Ryszard Walczak w Motyczu, RPLU.04.02.00-06-0049/17
Motycz 325C. Instalacja składa się z 60 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 265 Wp, moc instalacji 15,9 kWp. Instalacja produkowała będzie energię
elektryczną na potrzeby firmy ROTOR. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez obniżenie kosztów zużywanej energii. Panele
fotowoltaiczne zostaną zamontowane na południowo-wschodniej połaci dachowej pod kątem 17° na systemie montażowym. W celu zoptymalizowania produkcji
energii, zastosowany zostanie system, w którym każdy z modułów fotowoltaicznych ma własny traker śledzący punkt mocy maksymalnej. W celu zwiększenia
współczynnika auto-konsumpcji i tym samym zredukowania ilości energii oddanej do sieci zakładu energetycznego, system fotowoltaiczny zostanie wyposażony
w programowalny sterownik do optymalizacji poboru własnego, energii wytwarzanej przez elektrownię fotowoltaiczną. Moduł pomiarowy będzie mierzył w czasie
rzeczywistym prąd we wszystkich fazach. W projekcie założono, że zarówno falownik jak i kontroler zarządzania energią, zostaną podłączone do wewnętrznej sieci
LAN z dostępem do Internetu. Kontroler zarządzania energią, generuje własną witrynę dostępną w sieci LAN, do której jest podłączony. Za jej pośrednictwem
użytkownik ma możliwość wprowadzania ustawień dotyczących pracy kontrolera a także generowania raportów okresowych. Witryna daje możliwość podglądu
na żywo dla m. in. takiego parametru jak wartość prądowa i kierunek przepływu prądu dla każdej fazy w instalacji wewnętrznej. System monitoringu użyty będzie
także w multimedialnym systemie prezentacji danych poprzez wyświetlenie parametrów instalacji fotowoltaicznej na ekranie monitora. Dane te będą
prezentowane w sposób dostępny dla osób trzecich w siedzibie inwestora, pełniąc rolę informacyjną oraz podnosząc świadomość ekologiczną.

ROTOR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

108 135,94

87 915,40

57 145,01

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie "Amat" Muszyński Spółka Jawna

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje budowę-montaż i eksploatację FARMY/ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 999,6 kWp, zlokalizowanej w
gminie Zalesie, powiat bialski na działkach o nr 311/3 oraz 312, Obręb 0004 Dobryń-Kolonia, należącej do "Amat" Muszyński Spółka Jawna. Planowany okres
realizacji projektu: II kw 2018 - I kw 2019. Grupą docelową projektu są pracownicy przedsiębiorstwa AMAT a docelowo społeczeństwo dzięki ograniczeniu
produkcji energii elektrycznej ze źródeł emisyjnych. W Wyniku realizacji projektu nastąpi ograniczenie niskiej emisji na poziomie 342 ton ekw. CO2.

RPLU.04.02.00-06-0052/17

"AMAT" MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 384 950,00

2 730 292,81

1 678 584,01

61,48 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-30

2019-04-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie LONGINA SPRYSZAK FIRMA HANDLOWA

W ramach projektu realizowane będzie JEDNO ZADANIE polegające na zakupie i montażu DWÓCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W DWÓCH LOKALIZACJACH o
następujących parametrach: moc generatora PV: 14,28 oraz 29,96 kWp, powierzchnia generatora PV: 85,2 oraz 178,7 m2, liczba modułów PV: 51 oraz 107 szt.,
liczba falowników: 1 oraz 2 szt. CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy
poprzez dywersyfikację dostaw energii, z drugiej strony zwiększenie pozycji konkurencyjnej poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności Wnioskodawcy
nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań proekologicznych opartych o energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną
następujące EFEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE: 1. PRODUKTY PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 2 szt. c) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,04 MWe d) Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 0,04 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b)
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 43,946 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 43,946 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34):
14,6024 Mg CO2 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU: Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci,
społeczność lokalna itp.), do których skierowany jest przewidziany w projekcie PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ. Projekt zakłada ZASTOSOWANIE
INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. PROJEKT BEZPOŚREDNIO DOTYCZY
WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

RPLU.04.02.00-06-0053/17

LONGINA SPRYSZAK FIRMA HANDLOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

271 159,65

220 455,00

143 295,75

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup i uruchomienie rozwiązań OZE w przedsiębiorstwie Zakład Produkcyjno-Handlowy "SIATEX" Artur Fert

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów produkcyjnych i usługowych poprzez obniżenie kosztów energii elektrycznej
poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej. Projekt obejmuje kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz zastosowania OZE w
zakresie instalacji systemu fotowoltaicznego do produkcji energii z OZE wykorzystywaną na własne potrzeby o maksymalnej mocy łącznie do 210 kWp wraz z
wdrożeniem systemu zarządzania energią w oparciu o rozwiązania TIK zgodne z normą PN-EN ISO 50001:2012 "Systemy zarządzania energią. Wymagania i
zalecenia użytkowania". Cel główny zostanie osiągnięty poprzez uzyskanie zdolności energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Projekt
przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną została wykonana na podstawie
projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego. Inwestor posiada niezbędne pozwolenia.

RPLU.04.02.00-06-0054/17

ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY "SIATEX" ARTUR FERT

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

1 162 350,00

945 000,00

614 250,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2018-12-29

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "AKRO-WOD" s.c.

W ramach projektu realizowane będzie JEDNO ZADANIE polegające na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ o następujących parametrach: moc
generatora PV: 10,92 kWp, powierzchnia generatora PV: 65,1 m2, liczba modułów PV: 39 szt., liczba falowników: 1 szt. CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest
z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację dostaw energii, z drugiej strony zwiększenie pozycji
konkurencyjnej poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności Wnioskodawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań
proekologicznych opartych o energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące EFEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE: 1. PRODUKTY
PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt. c)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,01092 MWe, d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (CI30) - 0, 01092 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 9,656 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE: 9,656 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 3,2085 Mg CO2 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:
Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których
skierowany jest przewidziany w projekcie PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ. Projekt zakłada ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. PROJEKT BEZPOŚREDNIO DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

RPLU.04.02.00-06-0055/17

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AKRO-WOD" S.C.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

64 323,93

52 295,88

33 992,32

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej w firmie "POLONIA" Spółka Jawna

Głównym celem i przedmiotem projektu jest produkcja energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne przedsiębiorstwa Walerian Pawluczuk, Krzysztof
Dobrowolski "POLONIA" Spółka Jawna poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na dwóch budynkach. W ramach projektu przewidziano następujące
zadania inwestycyjne: 1. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90kW na dachu budynku hotelu zlokalizowanego w Grabanowie (gm. Biała Podlaska); 2.
Wdrożenie inteligentnego Systemu Zarządzania Energią dla budynku hotelu zlokalizowanego w Grabanowie (gm. Biała Podlaska); 3. Budowa instalacji
fotowoltaicznej o mocy 39,90kW na dachu budynku Ośrodka dla Cudzoziemców zlokalizowanego w Łukowie; 4. Wdrożenie inteligentnego Systemu Zarządzania
Energią dla budynku Ośrodka dla Cudzoziemców zlokalizowanego w Łukowie. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację
przedsięwzięcia, w wyniku którego przedsiębiorstwo uruchomi produkcję energii z OZE na własne potrzeby, budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących
instalacje OZE o mocy 39,90kW do wytwarzania energii elektrycznej. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: produkcja energii elektrycznej z
wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oraz
utworzenie nowego miejsca pracy. Grupą docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektu tj. mieszkańcy, goście hotelowi oraz pracownicy
firmy.

RPLU.04.02.00-06-0056/17

WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA" SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

507 043,50

412 230,48

267 949,80

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-02

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzrost wykorzystania OZE - instalacja fotowoltaiczna 39,52 kW Gozdów

Projekt wpisuje się w cele działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020 i
dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej instalacji OZE sztuk 1 o mocy 0,04 MW i planowanej średniej
produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu poniżej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami strategicznymi województwa oraz
gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (dodatkowe moce wytwórcze), poprawa jakości powietrza
przez zastąpienie poboru e.e. z sieci pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych- energią ze źródeł odnawialnych (redukcja emisji CO2 i pyłów w tym PM10),
podniesienie świadomości ekologicznej innych mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu dotyczy budowy instalacji OZE (sztuk 1) o
mocy 0,04 MW każda (wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 40 kW) wraz z systemem monitoringu pracy
przy wykorzystaniu TIK. Ogólna moc zainstalowana w projekcie wyniesie 0,04 MW. Z rodzaju instalacji w projekcie oraz średniego czasu pracy instalacji PV w
roku i sprawności urządzeń po uwzględnieniu ubytków i strat wynika produkcja roczna energii elektrycznej netto ogółem w projekcie (37,54 MWh/rok). Cel w
projekcie wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i rezultatu (określone w sekcji VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to
przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (energia z instalacji przeznaczona na potrzeby własne). Wartość netto projektu 174500,00 zł (brutto 214635,00 zł), wydatki
kwalifikowane 172000,00 zł (pomoc publiczna art. 41 ust 6 lit c GBER). Technologia w projekcie, rodzaj źródła odnawialnego - energia promieniowania
słonecznego. Nowa instalacja. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i regulaminem konkursu.

RPLU.04.02.00-06-0057/17

PENSJONAT MAGNOLIA BEATA ŁASKARZEWSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

214 635,00

172 000,00

111 800,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwie W9 Investment s.c. - mikroinstalacje fotowoltaiczne

Projekt wpisuje się w cele działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020 i
dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej instalacji OZE sztuk 7 o mocy 0,0397 MW każda i planowanej
średniej produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu poniżej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami strategicznymi województwa oraz
gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (dodatkowe moce wytwórcze), poprawa jakości powietrza
przez zastąpienie poboru e.e. z sieci pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych- energią ze źródeł odnawialnych (redukcja emisji CO2 i pyłów w tym PM10),
podniesienie świadomości ekologicznej innych mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu dotyczy budowy instalacji OZE (sztuk 7) o
mocy 0,0397 MW każda (wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 40 kW) wraz z systemem monitoringu
pracy przy wykorzystaniu TIK. Ogólna moc zainstalowana w projekcie wyniesie 0,278 MW. Z rodzaju instalacji w projekcie oraz średniego czasu pracy instalacji
PV w roku i sprawności urządzeń po uwzględnieniu ubytków i strat wynika produkcja roczna energii elektrycznej netto ogółem w projekcie (264,33 MWh/rok). Cel
w projekcie wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i rezultatu (określone w sekcji VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to
przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (energia z instalacji przeznaczona na potrzeby własne). Wartość netto projektu 1212331,40 zł (brutto 1491167,62 zł), wydatki
kwalifikowane 1198786,40 zł (pomoc publiczna art. 41 ust 6 lit c GBER). Technologia w projekcie, rodzaj źródła odnawialnego - energia promieniowania
słonecznego. Nowa instalacja. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i regulaminem konkursu.

RPLU.04.02.00-06-0059/17

W9 INVESTMENT S.C., J. URBAN,D. PIĄTEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

1 491 167,65

1 198 786,40

779 211,16

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-02

2019-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 425 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kosuty na
działce o numerze ew. 33/3

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni słonecznej w postaci farmy fotowoltaicznej o mocy 424,08 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączem
RPLU.04.02.00-06-0060/17
średniego napięcia w oparciu o panele fotowoltaiczne, układ inwerterów oraz stację transformatorową przekształcających napięcie stałe produkowane przez
panele fotowoltaiczne na napięcie sieciowe. Projektowana farma wraz z przyłączem kablowym średniego napięcia SN zlokalizowana zostanie na terenie działki nr
33/3 we wsi Kosuty, gmina Stanin. Panele fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi
bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. Zainstalowana moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej nie przekraczać będzie
310kWp. Łączna produkcja energii elektrycznej wyniesie ok. 450 MWh/rok. Celem głównym przedmiotowego projektu jest zwiększenie produkcji energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych - energii słonecznej - na terenie województwa lubelskiego poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Kosuty.
Cel ten jest spójny z celem 4 Osi priorytetowej RPO WL, który został zdefiniowany jako "zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych" oraz
wpisuje się w cele działania 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. Wykorzystanie oze wiąże się z minimalnym wpływem na środowisko i przynosi
wymierne efekty ekologiczno-ekonomiczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, ma wpływ na oszczędność surowców
energetycznych, poprawę stanu środowiska poprzez redukcje emisji szkodliwych substancji. Przewiduje się że w wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja
emisji gazów cieplarnianych o ok. 149 Mg CO2/rok. Coraz szersze stosowanie źródeł odnawialnych przynosi również korzyści społeczne poprzez poprawę
bezpieczeństwa energetycznego. Grupą docelową projektu są głównie mieszkańcy województwa lubelskiego, którzy będą korzystać z rezultatów projektu.

PV KOSUTY 2 SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

2 622 311,59

1 630 880,75

1 304 704,60

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-05-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

instalacja fotowoltaiczna w firmie PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "ROLBUD" ADAM
TRZMIELEWSKI, JERZY DĄBROWSKI SPÓŁKA JAWNA

W ramach projektu realizowane będą DWA ZADANIA polegające na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (2 szt.) o następujących parametrach: moc
RPLU.04.02.00-06-0061/17
generatora PV: 10,08 i 15,12 kWp, powierzchnia generatora PV: 60,1 i 90,2 m2, liczba modułów PV: 36 i 54 szt., liczba falowników: 1 szt. w każdej instalacji.
CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację dostaw
energii, z drugiej strony zwiększenie pozycji konkurencyjnej poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności Wnioskodawcy nowoczesnych i zaawansowanych
technologicznie rozwiązań proekologicznych opartych o energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące EFEKTY TECHNICZNOEKONOMICZNE: 1. PRODUKTY PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE: 2 szt. c) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,0252 MWe, d) Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 0, 0252 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 26,295 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 26,295 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 8,7373 Mg CO2 GRUPY
DOCELOWE PROJEKTU: Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.),
do których skierowany jest przewidziany w projekcie PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ. Projekt zakłada ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. PROJEKT BEZPOŚREDNIO DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "ROLBUD" ADAM
TRZMIELEWSKI, JERZY DĄBROWSKI SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

139 141,05

113 122,80

73 529,81

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2019-02-28

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 425 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kosuty na
działkach o numerach ew. 88, 87/1

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni słonecznej w postaci farmy fotowoltaicznej o mocy 424,08 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączem
RPLU.04.02.00-06-0062/17
średniego napięcia w oparciu o panele fotowoltaiczne, układ inwerterów oraz stację transformatorową przekształcających napięcie stałe produkowane przez
panele fotowoltaiczne na napięcie sieciowe. Projektowana farma wraz z przyłączem kablowym średniego napięcia SN zlokalizowana zostanie na terenie działek nr
88 i 87/1 we wsi Kosuty, gmina Stanin. Panele fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi
bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. Zainstalowana moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego nie przekraczać będzie
310kWp. Łączna produkcja energii elektrycznej wyniesie ok. 450 MWh/rok. Celem głównym przedmiotowego projektu jest zwiększenie produkcji energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych - energii słonecznej - na terenie województwa lubelskiego poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Kosuty.
Cel ten jest spójny z celem 4 Osi priorytetowej RPO WL, który został zdefiniowany jako "zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych" oraz
wpisuje się w cele działania 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. Wykorzystanie oze wiąże się z minimalnym wpływem na środowisko i przynosi
wymierne efekty ekologiczno-ekonomiczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, ma wpływ na oszczędność surowców
energetycznych, poprawę stanu środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji. Przewiduje się że w wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja
emisji gazów cieplarnianych o ok. 149 Mg CO2/rok. Coraz szersze stosowanie źródeł odnawialnych przynosi również korzyści społeczne poprzez poprawę
bezpieczeństwa energetycznego. Grupą docelową projektu są głównie mieszkańcy województwa lubelskiego, którzy będą korzystać z rezultatów projektu.

PV KOSUTY 1 SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

2 598 582,49

1 527 241,82

266 350,97

17,44 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-05-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie LIDER Z.LEKAN, S.MAŁEK, D.MATWIS SPÓŁKA JAWNA

W ramach projektu realizowane będzie JEDNO ZADANIE polegające na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ o następujących parametrach: moc
generatora PV: 17,92 kWp, powierzchnia generatora PV: 106,9 m2, liczba modułów PV: 64 szt., liczba falowników: 2 szt. CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu
jest z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację dostaw energii, z drugiej strony zwiększenie pozycji
konkurencyjnej poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności Wnioskodawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań
proekologicznych opartych o energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące EFEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE: 1. PRODUKTY
PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt. c)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,01792 MWe, d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (CI30) - 0, 01792 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 18,712 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE: 18,712 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 6,2176 Mg CO2 GRUPY DOCELOWE
PROJEKTU: Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których
skierowany jest przewidziany w projekcie PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ. Projekt zakłada ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. PROJEKT BEZPOŚREDNIO DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

RPLU.04.02.00-06-0063/17

LIDER Z.LEKAN, S.MAŁEK, D.MATWIS SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

98 944,74

80 442,88

52 287,87

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-07-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Projekt instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Lublinie, przy budynku LPNT
S.A. W projekcie planowane jest jedno zadanie, polegające na budowie 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 40 kW każda. W przedmiotowej inwestycji ogniwa fotowoltaiczne, następuje konwersja promieniowania słonecznego w energię elektryczną - wytwarzanie energii elektrycznej ze źródła odnawialnego.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników: 1) Produktu: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,08
MWe; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,08 MWe; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 szt.; Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 2 szt. 2) Rezultatu: Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 0,2 [EPC]; Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 91,260 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 30,32 [tony
równoważnika CO2/rok], Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 91,260 MWhe/rok.
Wyprodukowana w ramach projektu energia elektryczna będzie w całości zużywana na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

RPLU.04.02.00-06-0064/17

LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

442 800,00

317 130,59

142 708,76

45,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie BOCHNIARZ ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PRONAT"

W ramach projektu realizowane będzie JEDNO ZADANIE polegające na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ o następujących parametrach: moc
generatora PV: 10,08 kWp, powierzchnia generatora PV: 60,1 m2, liczba modułów PV: 36 szt., liczba falowników: 1 szt. CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest
z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację dostaw energii, z drugiej strony zwiększenie pozycji
konkurencyjnej poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności Wnioskodawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań
proekologicznych opartych o energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące EFEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE: 1. PRODUKTY
PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt. c)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,01008 MWe, d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (CI30) - 0, 01008 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 9,464 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE: 9,464 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 3,1447 Mg CO2 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:
Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których
skierowany jest przewidziany w projekcie PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ. Projekt zakłada ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. PROJEKT BEZPOŚREDNIO DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

RPLU.04.02.00-06-0065/17

BOCHNIARZ ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PRONAT"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

60 257,70

48 990,00

31 843,50

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzrost wykorzystania OZE - instalacja fotowoltaiczna 21,60 kWp Przytyki

Projekt wpisuje się w cele działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020 i
dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej instalacji OZE sztuk 1 o mocy 0,02 MW i planowanej średniej
produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu poniżej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami strategicznymi województwa oraz
gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (dodatkowe moce wytwórcze), poprawa jakości powietrza
przez zastąpienie poboru e.e. z sieci pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych- energią ze źródeł odnawialnych (redukcja emisji CO2 i pyłów w tym PM10),
podniesienie świadomości ekologicznej innych mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu dotyczy budowy instalacji OZE (sztuk 1) o
mocy 0,02 MW każda (wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 40 kW) wraz z systemem monitoringu pracy
przy wykorzystaniu TIK. Ogólna moc zainstalowana w projekcie wyniesie 0,02 MW. Z rodzaju instalacji w projekcie oraz średniego czasu pracy instalacji PV w
roku i sprawności urządzeń po uwzględnieniu ubytków i strat wynika produkcja roczna energii elektrycznej netto ogółem w projekcie (22,0 MWh/rok). Cel w
projekcie wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i rezultatu (określone w sekcji VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to
przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (energia z instalacji przeznaczona na potrzeby własne). Wartość netto projektu 85509,00 zł (brutto 105176,07 zł), wydatki
kwalifikowane 85509,00 zł (pomoc publiczna art. 41 ust 6 lit c GBER). Technologia w projekcie, rodzaj źródła odnawialnego - energia promieniowania
słonecznego. Nowa instalacja. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i regulaminem konkursu.

RPLU.04.02.00-06-0066/17

NORBERT DUBIL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

105 176,07

85 509,00

55 580,85

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie CEKOBUD s.c. Piętal Wacław, Piętal Wojciech

W ramach projektu realizowane będzie JEDNO ZADANIE polegające na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH o następujących parametrach: moc
generatora PV: 14 kWp, powierzchnia generatora PV: 83,5 m2, liczba modułów PV: 50 szt., liczba falowników: 1 szt. CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest z
jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację dostaw energii, z drugiej strony zwiększenie pozycji
konkurencyjnej poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności Wnioskodawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań
proekologicznych opartych o energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące EFEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE: 1. PRODUKTY
PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt. c)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,014 MWe d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
(CI30) - 0,014 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujących OZE: 13,933 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE: 13,933 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 4,6297 Mg CO2 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:
Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których
skierowany jest przewidziany w projekcie PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ - patrz też pkt. D.6.1 Biznes Planu. Projekt zakłada ZASTOSOWANIE
INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (patrz też pkt. D.7.1 Biznes Planu). PROJEKT
BEZPOŚREDNIO DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

RPLU.04.02.00-06-0068/17

CEKOBUD S.C. PIĘTAL WACŁAW, PIĘTAL WOJCIECH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

80 899,56

65 772,00

42 751,80

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-07-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie RAMPERS R.GINALSKI, M. ZABŁOCKA SPÓŁKA JAWNA

Wnioskodawca Projektu, którym jest Rampers Sp.j. postanowił zainwestować w odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych, aby zapewnić
bezpieczeństwo energetyczne Firmie a także klientom, przyczynić się do poprawy jakości środowiska naturalnego dzięki przedmiotowej inwestycji. Szeroka gama
świadczonych usług przez Wnioskodawcę generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, wysokie koszty oraz przestoje w jej dostawie uniemożliwiają świadczenie
usług, tym samym produkując straty. Straty te są tym samym bolesne, że Pomysłodawca w żaden sposób nie może się przed nimi ustrzec. Beneficjent szuka takiego
rozwiązania, które poprawi bezpieczeństwo energetycznego jego Przedsiębiorstwa. Firma Rampers zwróciła się w stronę odnawialnych źródeł energii, decydując
się na inwestycję w instalację systemu fotowoltaicznego. Instalacja fotowoltaiczna oparta będzie na panelach polikrystalicznych zamontowanych na dachu
budynku będącego własnością Wnioskodawcy. System składać się będzie ze 142 modułów PV o łącznej mocy 39,76kWp zainstalowanych na powierzchni 237,1m2.
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty techniczno-ekonomiczne: zwiększy się liczna przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
zwiększy się liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych o 0,03976MW. Rezultatami rzeczowego projektu będzie utworzenie nowych miejsc pracy, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujących OZE, oraz do polepszenia jakości środowiska poprzez szacowany roczny spadek emisji gazów o 32,548 MG CO2. Grupą docelową
projektu będzie Wnioskodawca Firma Rampers, jej bezpośrednie otoczenie, klienci oraz społeczność lokalna.

RPLU.04.02.00-06-0069/17

RAMPERS R.GINALSKI, M. ZABŁOCKA SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

230 600,40

187 480,00

121 862,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie ESPEBE Grzegorz Nurzyński

W ramach projektu realizowane będzie JEDNO ZADANIE polegające na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH o następujących parametrach: moc
generatora PV: 25,2 kWp, powierzchnia generatora PV: 150,3 m2, liczba modułów PV: 90 szt., liczba falowników: 6 szt. CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest
z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację dostaw energii, z drugiej strony zwiększenie pozycji
konkurencyjnej poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności Wnioskodawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań
proekologicznych opartych o energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące EFEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE: 1. PRODUKTY
PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt. c)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,0252 MWe d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
(CI30) - 0,0252 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujących OZE: 25,914 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE: 25,914 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 8,6107 Mg CO2 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:
Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których
skierowany jest przewidziany w projekcie PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ - patrz też pkt. D.6.1 Biznes Planu. Projekt zakłada ZASTOSOWANIE
INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (patrz też pkt. D.7.1 Biznes Planu). PROJEKT
BEZPOŚREDNIO DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

RPLU.04.02.00-06-0072/17

ESPEBE GRZEGORZ NURZYŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

123 953,00

100 774,80

65 503,62

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-12-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Utworzenie nowej instalacji fotowoltaicznej w Spółce "AGRO-PAL"

Projekt będzie polegał na montażu instalacji fotowoltaicznej(wartość inwestycji 215000zł netto) na nieruchomości na której prowadzona jest działalność gosp.RPLU.04.02.00-06-0073/17
budynek stacji paliw i zadaszenia dystrybutorów, adres- Kolonia Głusko Duże, gm. Karczmiska. Cele projektu: a.zmniejszenie kosztów funkcjonowania firmymniejsze rachunki za prąd. b.ekologiczny aspekt korzystania z paneli fotowoltaicznych- redukcja zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.Wnioskodawca
utworzy 1 stanowisko pracy na umowę o dzieło.Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie działań info.-promocyjnych.Powyższe cele zostaną
osiągnięte dzięki realizacji zadań: a.Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach budynku stacji paliw i dystrybutorów- montaż paneli fotowoltaicznych o mocy
40kWp. b.Przeprowadzenie działań inform.Grupy docelowe do których skierowany będzie projekt są: a.Mieszkańcy gminy Karczmiska-w zakresie korzystania z
produktów firmy Wnioskodawcy jak i w zakresie działań informacyjnych b.Dotychczasowi Klienci stacji. Opis techn.-ekon. produktów: System fotowoltaiczny o
mocy 40kWp w skład którego wchodzą:panele fotowoltaiczne(pv) o mocy 265 Wp-150 szt.;inwerter 3~- 2 szt;zestaw uchwytów montażowych-1kpl.;okablowanie do
połączenia pan;zabezpieczenie DC i AC;czas realizacji inwestycji 8 mies.od 1.05.2018 do31.12.2018;wskaźniki: Wskaźniki produktu: 1.Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) 2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 3.Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI1);4.Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE Wskaźniki rezultatu:1.Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34)[tony równoważnika CO2/rok] 2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczy instalacji
wykorzystujących OZE [MWhe/rok] 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] 4. Liczba nowo
utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy

"AGRO-PAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

266 450,00

215 000,00

139 750,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2019-01-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w Firmie Handlowo - Usługowej "ALFA" - Jadwiga Jurkiewicz

W ramach projektu realizowane będzie JEDNO ZADANIE polegające na zakupie i montażu TRZECH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W TRZECH LOKALIZACJACH o
następujących parametrach: moc generatora PV: 29,12, 20,16 oraz 20,16 kWp, powierzchnia generatora PV: 173,7, 120,2 oraz 120,2 m2, liczba modułów PV: 104,
72 oraz 72 szt., liczba falowników: 2 oraz po 1 szt. w pozostałych dwóch. CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego firmy Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację dostaw energii, z drugiej strony zwiększenie pozycji konkurencyjnej poprzez bezpośrednie
zastosowanie w działalności Wnioskodawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań proekologicznych opartych o energię słoneczną. W
wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące EFEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE: 1. PRODUKTY PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 3 szt. c) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych: 0,06944 MWe, d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 0,06944 MW 2. REZULTATY: a) Liczba
nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05, EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 72,006
MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 72,006 MWhe/rok d) Szacowany
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 23,9262 Mg CO2 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU: Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy,
współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których skierowany jest PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ. Projekt
zakłada ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. PROJEKT BEZPOŚREDNIO
DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

RPLU.04.02.00-06-0075/17

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "ALFA" - JADWIGA JURKIEWICZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

375 723,86

305 466,56

198 553,25

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w miejscowości Ruda-Huta

Projekt wpisuje się w cele działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020 i
dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej instalacji OZE sztuk 1 o mocy 0,04 MW i planowanej średniej
produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu poniżej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami strategicznymi województwa oraz
gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (dodatkowe moce wytwórcze), poprawa jakości powietrza
przez zastąpienie poboru e.e. z sieci pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych- energią ze źródeł odnawialnych (redukcja emisji CO2 i pyłów w tym PM10),
podniesienie świadomości ekologicznej innych mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu dotyczy budowy instalacji OZE (sztuk 1) o
mocy 0,04 MW każda (wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 40 kW) wraz z systemem monitoringu pracy
przy wykorzystaniu TIK. Ogólna moc zainstalowana w projekcie wyniesie 0,04 MW. Z rodzaju instalacji w projekcie oraz średniego czasu pracy instalacji PV w
roku i sprawności urządzeń po uwzględnieniu ubytków i strat wynika produkcja roczna energii elektrycznej netto ogółem w projekcie (41,0 MWh/rok). Cel w
projekcie wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i rezultatu (określone w sekcji VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to
przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (energia z instalacji przeznaczona na potrzeby własne). Wartość netto projektu 181935,00 zł (brutto 223780,05 zł), wydatki
kwalifikowane 180000,00 zł (pomoc publiczna art. 41 ust 6 lit c GBER). Technologia w projekcie, rodzaj źródła odnawialnego - energia promieniowania
słonecznego. Nowa instalacja. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i regulaminem konkursu.

RPLU.04.02.00-06-0078/17

AQUA EAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

223 780,05

180 000,00

117 000,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,80 kW przy ulicy Kolejowej 42, 26-380 Lubycza Królewska, Dz. Nr 392/4

Projekt wpisuje się w cele działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020 i
dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej instalacji OZE sztuk 1 o mocy 0,039 MW i planowanej
średniej produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu poniżej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami strategicznymi województwa oraz
gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (dodatkowe moce wytwórcze), poprawa jakości powietrza
przez zastąpienie poboru e.e. z sieci pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych- energią ze źródeł odnawialnych (redukcja emisji CO2 i pyłów w tym PM10),
podniesienie świadomości ekologicznej innych mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu dotyczy budowy instalacji OZE (sztuk 1) o
mocy 0,039 MW każda (wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 40 kW) wraz z systemem monitoringu
pracy przy wykorzystaniu TIK. Ogólna moc zainstalowana w projekcie wyniesie 0,039 MW. Z rodzaju instalacji w projekcie oraz średniego czasu pracy instalacji
PV w roku i sprawności urządzeń po uwzględnieniu ubytków i strat wynika produkcja roczna energii elektrycznej netto ogółem w projekcie (41,0 MWh/rok). Cel w
projekcie wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i rezultatu (określone w sekcji VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to
przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (energia z instalacji przeznaczona na potrzeby własne). Wartość netto projektu 181935,00 zł (brutto 223780,05 zł), wydatki
kwalifikowane 180000,00 zł (pomoc publiczna art. 41 ust 6 lit c GBER). Technologia w projekcie, rodzaj źródła odnawialnego - energia promieniowania
słonecznego. Nowa instalacja. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i regulaminem konkursu.

RPLU.04.02.00-06-0079/17

DROŹDZIEL ZBIGNIEW "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE D.Z"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

223 780,05

180 000,00

117 000,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie STX STANISŁAW STANISZEWSKI

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje: Zakup i montaż instalacji OZE: - Instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,92 kWp o powierzchni 106,90 m2 na dachu budynku
RPLU.04.02.00-06-0080/17
biurowego należącego do Beneficjenta w lokalizacji Tomaszowice - Kolonia 24, woj. lubelskie, powiat lubelski, na którą składają się: - moduły fotowoltaiczne - 64
szt.; - falownik - 2 szt.; system montażowy - dachowy; - konektory żeńskie i męskie; - okablowanie , - rozdzielnice elektryczne - obudowy hermetyczne, - system
monitoringu. W ramach Projektu zakłada się uzyskanie następujących ilości energii elektrycznej: 19 341 kWh /rok. Cała energia elektryczna pozyskana z
instalacji OZE będzie wykorzystana przez Beneficjenta. Cele Projektu:- Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w regionie; - wpływ na
wypełnienie zobowiązań wynikających ze Strategii Europa 2020; - wkład projektu w dywersyfikację dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego regionu przy jednoczesnym poszanowaniu jego zrównoważonego rozwoju; - Obniżenie kosztów energii elektrycznej w działalności Wnioskodawcyobniżenie rachunków za energię elektryczną - Rozwój firmy bez potrzeby zawierania nowych umów z dostawcą i zwiększania kosztów związanych z wykorzystaniem
energii - Obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie ilości CO2 i tzw. współtowarzyszących zanieczyszczeń. Rezultatami projektu będzie:
Zwiększona produkcja energii elektrycznej na terenie realizacji projektu z OZE o 19 341 kWh oraz Zmniejszona emisja CO2 o ok. 6,42 tony. Projekt będzie
realizowany w I kw. 2018r. Ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Wnioskodawca planuje już w III kw. 2017r. przeprowadzić
wybór wykonawcy instalacji.Wnioskodawca przeprowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkania nt.
ekologicznych aspektów zakresu realizacji projektu. Spotkanie odbędzie się w wybranej szkole podstawowej lub gimnazjum - w uzgodnieniu z Dyrekcją placówki.

STX STANISŁAW STANISZEWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

104 013,72

84 564,00

54 966,60

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-10

2018-08-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie "MIĘS-POL" Adam Jończyk

W ramach projektu realizowane będzie JEDNO ZADANIE polegające na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ o następujących parametrach łącznych:
RPLU.04.02.00-06-0082/17
moc generatora PV: 39,48 kWp, powierzchnia generatora PV: 235,5 m2, liczba modułów PV: 141 szt., liczba falowników: 3 szt. CELEM GŁÓWNYM niniejszego
projektu jest z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację dostaw energii, z drugiej strony zwiększenie
pozycji konkurencyjnej poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności Wnioskodawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań
proekologicznych opartych o energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące EFEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE: 1. PRODUKTY
PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt. c)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,03948 MWe, d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (CI30) - 0,03948 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 42,214 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE: 42,214 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 14,0269 Mg CO2 GRUPY DOCELOWE
PROJEKTU: Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których
skierowany jest przewidziany w projekcie PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ. Projekt zakłada ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. PROJEKT BEZPOŚREDNIO DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

"MIĘS-POL" ADAM JOŃCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

218 424,68

177 581,04

97 669,57

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tereszpol-Kukiełki, gmina
Tereszpol

Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL
RPLU.04.02.00-06-0083/17
2014-2020 i dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej jednostki wytwórczej instalacji OZE o mocy
0,924 MW i planowanej średniej produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu co najmniej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami
strategicznymi województwa oraz gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (dodatkowa zdolność
wytwórcza), poprawa jakości powietrza przez zastąpienie w procesie produkcji e.e. źródeł konwencjonalnych źródłem odnawialnym, (redukcja emisji CO2 i innych
pyłów w tym PM10), podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę instalacji
OZE (sztuk 1) o mocy 0,924 MW wraz z przyłączem energetycznym (w tym: wykonanie robót bud. polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy 0,924
MW ułożonych na konstrukcji wsporczej naziemnej; posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej, budowę przyłącza kablowego SN 15 kV, budowę
ogrodzenia, zjazdu z drogi gminnej i syst.monitoringu). Z rodzaju instalacji w projekcie (PV) oraz średniego czasu pracy instalacji PV w roku i sprawności
urządzeń wynika produkcja roczna energii elektrycznej netto w projekcie (972,0 MWh/rok). Cel w projekcie wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i rezultatu
(określone w sekcji VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (prowadzenie działalności w
ramach kodu 35.11.Z). Wartość netto projektu wynosi 4267542,08 zł (brutto 5249076,75 zł), wydatki kwalifikowane 3214465,63 zł (art. 41 GBER). Technologia w
projekcie, rodzaj źródła odnawialnego - energia promieniowania słonecznego. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i regulaminem
konkursu.

PV INWESTYCJE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

5 249 076,75

3 214 465,63

2 484 781,93

77,30 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-10

2019-10-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Michał Kuś Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

W ramach projektu realizowane będzie JEDNO ZADANIE polegające na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ o następujących parametrach: moc
generatora PV: 39,76 kWp, powierzchnia generatora PV: 237,1 m2, liczba modułów PV: 142 szt., liczba falowników: 2 szt. CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu
jest z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację dostaw energii, z drugiej strony zwiększenie pozycji
konkurencyjnej poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności Wnioskodawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań
proekologicznych opartych o energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące EFEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE: 1. PRODUKTY
PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt. c)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,03976 MWe, d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (CI30) - 0, 03976 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 37,9 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE: 37,9 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 12,5934 Mg CO2 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:
Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których
skierowany jest przewidziany w projekcie PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ. Projekt zakłada ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. PROJEKT BEZPOŚREDNIO DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW w miejscowości Wał, gmina Izbica

RPLU.04.02.00-06-0084/17

MICHAŁ KUŚ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

234 694,14

190 808,24

124 025,35

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-05-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL
RPLU.04.02.00-06-0086/17
2014-2020 i dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej jednostki wytwórczej instalacji OZE o mocy 0,99
MW i planowanej średniej produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu co najmniej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami
strategicznymi województwa oraz gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (dodatkowa zdolność
wytwórcza), poprawa jakości powietrza przez zastąpienie w procesie produkcji e.e. źródeł konwencjonalnych źródłem odnawialnym, (redukcja emisji CO2 i innych
pyłów w tym PM10), podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę instalacji
OZE (sztuk 1) o mocy 0,99 MW wraz z przyłączem energetycznym (w tym: wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o
mocy 0,99 MW ułożonych na konstrukcji wsporczej naziemnej; posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej, budowę przyłącza kablowego SN 15 kV,
budowa ogrodzenia, zjazdu i systemu monitoringu). Z rodzaju instalacji w projekcie (PV) oraz średniego czasu pracy instalacji PV w roku i sprawności urządzeń
wynika produkcja roczna energii elektrycznej netto w projekcie (1050,0 MWh/rok). Cel w projekcie wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i rezultatu (określone
w sekcji VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (prowadzenie działalności w ramach kodu
35.11.Z). Wartość netto projektu wynosi 4082598,61 zł (brutto 5021596,29 zł), wydatki kwalifikowane 3133837,59 zł (art. 41 GBER). Technologia w projekcie,
rodzaj źródła odnawialnego - energia promieniowania słonecznego. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i regulaminem konkursu.

RPKC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

5 021 596,30

3 133 837,59

2 499 862,24

79,77 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2019-10-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Tadeusz Bednarczyk Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BEDMOT

W ramach projektu realizowane będzie JEDNO ZADANIE polegające na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ o następujących parametrach: moc
generatora PV: 39,76 kWp, powierzchnia generatora PV: 237,1 m2, liczba modułów PV: 142 szt., liczba falowników: 2 szt. CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu
jest z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację dostaw energii, z drugiej strony zwiększenie pozycji
konkurencyjnej poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności Wnioskodawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań
proekologicznych opartych o energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące EFEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE: 1. PRODUKTY
PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt. c)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,03976 MWe, d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (CI30) - 0, 03976 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 40,515 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE: 40,515 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 13,4623 Mg CO2 GRUPY DOCELOWE
PROJEKTU: Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których
skierowany jest przewidziany w projekcie PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ. Projekt zakłada ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. PROJEKT BEZPOŚREDNIO DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

TADEUSZ BEDNARCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BEDMOT

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

234 694,14

190 808,24

124 025,35

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Marianka

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,99 MW na części działki nr 136/2 w obrębie Gminy Stary Brus.
RPLU.04.02.00-06-0088/17
Wnioskodawca posiada prawo do nieruchomości, na której będzie wybudowana do 31.12.2035 na podstawie umowy dzierżawy z dn. 15.04.2016. Elektrownia
będzie się składać z wysokowydajnych paneli fotowoltaicznych (3768 szt. o mocy 265 W, zakładając wysoki minimalny współczynnik skuteczności modułu na
poziomie 16,2%) zainstalowanych na stelażach wykonanych z ocynkowanej stali i aluminium o kacie nachylenia 36o, podłączonych do inwerterów o sprawności
co najmniej 98%, stacji nn/SN. Farma będzie wyposażona w urządzenia i systemy do ciągłego monitoringu jej pracy maksymalnie wykorzystując farmę do
produkcji energii oraz zapewniając monitoring ewentualnych uszkodzeń. Szczegółowo powyższe przedstawiono w projekcie technicznym oraz kosztorysie. Ze
względu na położenie farmy (jeden z najbardziej nasłonecznionych regionów w kraju) oraz zaawansowaną technologię projektowana elektrownia będzie w stanie
wyprodukować w ciągu roku łącznie około 1051 MWh energii elektr. Wytworzona energia elektr. będzie dostarczana do sieci energetycznej SN 15 kV poprzez stację
transformatorową nn/SN. Przewidywany czas eksploatacji farmy to 25 lat. Zastosowana technologia spełnia kryteria i normy ekologiczne UE określone w
obwieszczeniach Prezesa PKN w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Projekt będzie realizowany w II połowie 2018 r. Na dzień złożenia wniosku
Wnioskodawca posiada wszystkie formalno-prawne dokumenty, włącznie z pozwoleniem na budowę i zabezpieczeniem wkładu własnego, nie występuje ryzyko nie
zrealizowania projektu z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy. Projekt będzie realizowany na zasadzie pośrednich wniosków o płatność. W wyniku realizacji
projektu nastąpi zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 2 881,66 Mg. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na następujących odbiorców: - wnioskodawca, odbiorcy energii elektrycznej.

LAZE LUBELSKA AGENCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 507 427,01

2 720 859,56

1 036 647,49

38,10 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Izbica

Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL
2014-2020 i dotyczy budowy instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej jednostki wytwórczej instalacji OZE do
wytwarzania energii elektrycznej o mocy 0,984 MW o planowanej średniej produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu co najmniej 400
MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami strategicznymi województwa oraz gospodarki niskoemisyjnej - m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii
elektrycznej (dodatkowa zdolność wytwórcza), poprawa jakości powietrza przez zastąpienie w procesie produkcji e.e. źródeł konwencjonalnych źródłem
odnawialnym, (redukcja emisji CO2 i innych pyłów w tym PM10), podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres
rzeczowy projektu obejmuje zadania obejmujące budowę 1 szt. instalacji OZE o mocy 0,984 MW wraz z przyłączem energetycznym (w tym: wykonanie robót
budowlanych polegających na: montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy 0,984 MW na konstrukcji wsporczej naziemnej; posadowienie kontenerowej stacji
transformatorowej, budowę przyłącza kablowego SN 15 kV oraz budowę ogrodzenia i zjazdu z drogi gminnej). Zgodnie z przyjętymi założeniami produkcja energii
elektrycznej netto w projekcie wyniesie 1088 MWh/rok. Cel w projekcie przedstawiają mierzalne wskaźniki produktu i rezultatu (określone w sekcji VI wniosku).
Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (prowadzenie działalności w ramach kodu 35.11.Z). Wartość netto
projektu - 4395387,00 zł (brutto 5406326,01 zł), wydatki kwalifikowane 3454072,15 zł. Technologia w projekcie, rodzaj źródła odnawialnego - energia
promieniowania słonecznego. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i regulaminem konkursu.

MARGOL MARZENA GOŁĘBIOWSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

5 406 326,01

3 454 072,15

2 499 712,01

72,37 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie PROFIL Jacek Roman

Projekt dotyczy zakupu, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 40 kWp w miejscu prowadzenia działalności firmy PROFIL w gminie miejskiej
RPLU.04.02.00-06-0090/17
Krasnystaw przy ulicy Gospodarczej 7. W ramach projektu zrealizowane będzie JEDNO ZADANIE. Rzeczowy zakres projektu będzie realizowany 01.01-31.03.2018,
jednak prace przygotowawcze, w tym zwłaszcza postępowanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności rozpoczną się w III kw 2017 roku. Inwestycja nie
wymaga pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych. Projekt powstaje w odpowiedzi na problemy wskazane w Biznes Planie i jest zgodny z celem Osi
Priorytetowej 4 RPO WL. CELEM GŁÓWNYM projektu jest: Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych produkowanej w generacji rozproszonej na terenie
realizacji projektu od 2018 roku. Do EFEKTÓW TECHNICZNO-EKONOMICZNO-EKOLOGICZNYCH inwestycji należą: 1) PRODUKTY PROJEKTU: jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE - 1, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,03986 MWe; 2) REZULTATY: Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 37 521 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 12,46 Mg
CO2; Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - 0,05 EPC. Wybrany wariant zapewnia największy wzrost produkcji energii z OZE oraz wartość redukcji CO2 w
stosunku do nakładów inwestycyjnych. Projekt obejmuje ROZWIĄZANIA TIK dotyczące systemu zarządzania energią. Przewiduje także działania "miękkie" w
obszarze EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. Ze względu na wpływ projektu na rozwój firmy, inwestycja przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. PROJEKT DOTYCZY
WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

PROFIL JACEK ROMAN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

219 973,79

178 840,48

116 246,31

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie P.W. EKSPO-TRANS Witold Rożalski

Zasadniczym celem projektu jest obniżenie kosztów zakupy energii elektrycznej z sieci i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla firmy przy redukcji
zanieczyszczenia do atmosfery w postaci ograniczenia emisji CO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej.
Projekt pośrednio przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu
krajowym co wpisuje się bezpośrednio w politykę energetyczną Unii Europejskiej. Inwestycja będzie miała wpływ na zmianę rodzaju stosowanego paliwa w skali
regionu poprzez generację energii elektrycznej ze słońca co zastąpi energię elektryczną produkowaną z konwencjonalnych źródeł energii. W ramach projektu
przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznej o następujących parametrach: Moc generatora PV 11,2 kWp; Powierzchnia generatora PV 66,8 m2; Liczba
modułów PV 40; Liczba falowników 2. Wnioskodawca przewidział ponadto program działań edukacji ekologicznej. W wyniku projektu produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji fotowoltaicznej wyniesie 8,989 MWhe/rok. Projekt zakłada zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania
energią wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

RPLU.04.02.00-06-0092/17

WITOLD ROŻALSKI P.W. "EKSPO - TRANS"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

73 608,12

59 844,00

38 898,60

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzrost wykorzystania OZE - instalacja do 40 kW w miejscowości Lublin

Projekt wpisuje się w cele działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020 i
dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej instalacji OZE sztuk 1 o mocy 0,04 MW i planowanej średniej
produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu poniżej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami strategicznymi województwa oraz
gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu e.e. (dodatkowe moce wytwórcze), poprawa jakości powietrza przez zastąpienie
poboru e.e. z sieci pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych- energią ze źródeł odnawialnych (redukcja emisji CO2 i pyłów w tym PM10), podniesienie
świadomości ekologicznej innych mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu dotyczy budowy instalacji OZE (sztuk 1) o mocy 0,04
MW (wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 40 kW) wraz z systemem monitoringu pracy przy
wykorzystaniu TIK. Ogólna moc zainstalowana w projekcie wyniesie 0,04 MW. Z rodzaju instalacji w projekcie oraz średniego czasu pracy instalacji PV w roku i
sprawności urządzeń po uwzględnieniu ubytków i strat wynika produkcja roczna energii elektrycznej netto ogółem w projekcie (42,0 MWh/rok). Cel w projekcie
wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i rezultatu (określone w sekcji VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to przedsiębiorstwo
Wnioskodawcy (energia z instalacji przeznaczona na potrzeby własne). Wartość netto projektu 260737,81 zł (brutto 320707,51 zł), wydatki kwalifikowane
253803,81 zł (pomoc publiczna art. 41 ust 6 lit c GBER). Technologia w projekcie, rodzaj źródła odnawialnego - energia promieniowania słonecznego. Nowa
instalacja. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i regulaminem konkursu.

RPLU.04.02.00-06-0093/17

MIROSŁAW ANDRZEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

320 707,51

253 803,81

164 972,47

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-02

2019-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie "MARIA" Maria Koniec

Projekt dotyczy budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 26,88 kW na dachu nieruchomości należącej do Wnioskodawcy. Inwestycja wpłynie na redukcję
kosztów ponoszonych z tytułu zakupu energii elektrycznej,popraw e konkurencyjności firmy,zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie, redukcję emisję
Co2. Zgodnie z wstępnymi szacunkami, Wnioskodawca będzie mógł w stanie uzyskać do 29 003 kWh rocznie zielonej energii, którą planuje wykorzystać na własne
potrzeby, ewentualne nadwyżki zostaną odsprzedane do sieci. Dzięki temu zostaną wykorzystane zasoby Wnioskodawcy oraz posiadana moc przyłączeniowa.
Nastąpi redukcja emisji Co2 o 9,63Mg/rok oraz pośrednio redukcja PM10. Wnioskodawca zabezpieczył środki oraz dysponuje dokumentacją techniczną. Inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Etapy realizacji: faza przygotowawcza ( uzyskana gotowość formalno-prawna), do
realizacji wyłonienie wykonawcy (III.kw 2017) podpisanie umowy i rzeczowa realizacja rzeczowa I kw.2018. W trakcie realizacji projektu przeprowadzone
zostaną także działania edukacyjne skierowane głównie do dzieci szkolnych. Spotkanie zostanie poprowadzone przez zatrudnionego specjalnie w tym celu
prelegenta/specjaliste OZE. Zostanie z nim zawarta umowa o dzieło na realizacje opisanego wyżej spotkania w trakcie realizacji projektu GRUPA DOCELOWA
PROJEKTU: Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których
kierowane były i będą działania edukacyjne, całe społeczeństwo poprzez poprawę jakości powietrza. Projekt zakłada ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. PROJEKT BEZPOŚREDNIO DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII
SŁONECZNEJ.Nastąpi wzrost zatrudnienia(1/20EPC).

RPLU.04.02.00-06-0094/17

FIRMA "MARIA" MARIA KONIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

165 976,20

134 940,00

87 711,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-03

2018-08-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie DREWBETEX Marcin Kawecki

Głównym celem projektu jest wdrożenie systemu produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w postaci paneli
fotowoltaicznych. Wprowadzenie do użytkowania zakładanych rozwiązań przyczyni się do osiągnięcia m.in. następujących celów szczegółowych: * Produkcja
energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE * Poprawa bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację źródeł pozyskiwania energii
elektrycznej, służących działalności produkcyjnej firmy. * Poprawa stanu środowiska naturalnego. * Wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy * Zastosowanie
rozwiązań TIK w zakresie obsługi instalacji * Budowa wizerunku firmy w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska * Wzrost zatrudnienia - stanowisko
ds. obsługi funkcjonowania instalacji. * Edukacja ekologiczna Instalacja OZE będzie posiadała moc: 11,48 kWp, będzie generować w skali roku 12145 kWh
energii elektrycznej. W wyniku wdrożenia projektu zostanie uzyskany efekt ekologiczny związany z ograniczeniem emisji CO2 do środowiska o 4,0355 tony/rok, a
także pyłu zawieszonego PM 10 o 0,0008 tony/rok. W wyniku realizacji projektu zostaną zastosowane technologie informacyjno-komunikacyjne, nastąpi wzrost
zatrudnienia oraz zostaną wprowadzone działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Projekt po przeprowadzenia całościowej analizy
wariantowej przewiduje budowę instalacji fotowoltaicznej, opartej na panelach polikrystalicznych. Wybrano najbardziej optymalny i zgodny z założeniami
projektu wariant. Najważniejszą jego zaletą jest możliwość osiągnięcia wszystkich założonych w projekcie celów, a także niższe nakłady inwestycyjne w
porównaniu z innymi, alternatywni wariantami, rozpatrywanymi na potrzeby projektu. Wnioskodawca założył efektywną realizację wszystkich założeń
projektowych, przy jednoczesnym zachowaniu nakładów inwestycyjnych, które są adekwatne do osiągniętych rezultatów. Wybrany Wariant zapewni wysoką
wydajność i jakość instalacji

RPLU.04.02.00-06-0096/17

DREWBETEX MARCIN KAWECKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

66 337,63

53 933,03

35 056,46

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-08-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w Firmie Handlowej "ABC" Dariusz Blicharz

W ramach projektu realizowane będzie zadanie: Dostawa i budowa instalacji fotowoltaicznej w jednej lokalizacji o parametrach: - moc instalacji 24,64kWp, powierzchnia generatora PV: 147 m2 : - moduły fotowoltaiczne - 88 szt. - falownik - 2 szt. oraz złożonej z pozostałych elementów: system montażowy - dachowy; konektory żeńskie i męskie; - okablowanie, rozdzielnice elektryczne - system monitoringu i zarządzania energią. Cele projektu: - zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego firmy Wnioskodawcy oraz promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz; - rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjności poprzez
zastosowanie przez Wnioskodawcę nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań opartych o energię słoneczna; - obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez
zmniejszenie ilości CO2 i tzw. współtowarzyszących. Produkty projektu: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt.; 2. Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt; 3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,02 MWe; 4.
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii e źródeł odnawialnych - 0,02 MWe. Rezultaty projektu: 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji
wykorzystującej OZE - 22,26 MWe/rok; 2. liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC; 3. Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych 7,39 tony równoważnika CO2/rok; 4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 22,26
MWe/rok. Cała energia elektryczna pozyskana z instalacji OZE będzie wykorzystana przez Wnioskodawcę na potrzeby własne. Grupy docelowe Projektu:
Wnioskodawca, pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, klienci, społeczność lokalna. W ramach Projektu Wnioskodawca planuje również zastosowanie
Inteligentnych Systemów Zarządzania Energią poprzez zastosowanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej.

RPLU.04.02.00-06-0098/17

FIRMA HANDLOWA "ABC" DARIUSZ BLICHARZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

136 352,09

110 855,36

72 055,98

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2018-08-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Aropan Sp. z o.o.

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego. Przyczyni się do realizacji celów Działania oraz
rozwoju gospodarczego regionu (woj. lubelskiego). Inwestycja zostanie zrealizowana na dachu budynku znajdującego się na działce 125/1 w miejscowości
Trzcianki 43, (24-123 Trzcianki) w gminie Janowiec w województwie lubelskim. Podstawowym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z czystych źródeł,
wpływająca na poprawę stanu środowiska m. in. poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej Moc
instalacji to 8,4 kWp. Oprócz wytwarzania energii elektrycznej projekt jednocześnie służy dywersyfikacji energii i zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do
atmosfery. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty: Wskaźniki produktu: - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt. - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych:
0,0084 MWe d)Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 0,0084 MW 2. Wskaźniki rezultatu: - Liczba nowoutworzonych miejsc
pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 9,054 MWhe/rok - Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 9,054 MWhe/rok , - Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34): 3,0085 Mg CO2 (tony/rok). Grupą doc. jest Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie, w ty młodzież, do których skierowany będzie
pakiet działań edukacji ekologicznej. Projekt zakłada zastos. Int. syst. zarz. en. wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Cele projektu
wpisują się w cele 4 Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 "Energia przyjazna środowisku" oraz w cele Działania 4.2.

RPLU.04.02.00-06-0099/17

AROPAN SP. Z O. O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

49 583,27

40 311,50

26 202,47

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 518 kWp w miejscowości Lubycza Królewska dz. nr ewid.
384/2 (obręb 8, arkusz 1 Lubycza Królewska)

Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL
RPLU.04.02.00-06-0100/17
2014-2020 i dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej jednostki instalacji OZE o mocy 0,518 MW i
planowanej średniej produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu co najmniej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami strategicznymi
województwa oraz gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (dodatkowa zdolność wytwórcza), poprawa
jakości powietrza przez zastąpienie w procesie produkcji e.e. źródeł konwencjonalnych źródłem odnawialnym, (redukcja emisji CO2 i innych pyłów w tym PM10),
podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę instalacji OZE (sztuk 1) o mocy
0,518 MW wraz z przyłączem energetycznym (w tym: wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy 0,518 MW
ułożonych na konstrukcji wsporczej naziemnej; posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej, budowę przyłącza kablowego SN 15 kV budowę ogrodzenia i
systemu monitoringu pracy instalacji ). Z rodzaju instalacji w projekcie (PV) oraz średniego czasu pracy instalacji PV w roku i sprawności urządzeń wynika
produkcja roczna energii elektrycznej netto w projekcie (544,0 MWh/rok). Cel w projekcie wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i rezultatu (określone w sekcji
VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (prowadzenie działalności w ramach kodu 35.11.Z).
Wartość netto projektu wynosi 2207571,16 zł (brutto 2715312,53 zł), wydatki kwalifikowane 1721212,89 zł (art. 41 GBER). Technologia w projekcie, rodzaj źródła
odnawialnego - energia promieniowania słonecznego. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i regulaminem konkursu.

EKOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

2 715 312,52

1 721 212,89

1 376 970,31

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2019-01-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie "REAM-POLAND"

Projekt dotyczy zakupu, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 40 kWp w miejscu prowadzenia działalności firmy REAM-POLAND w
RPLU.04.02.00-06-0101/17
miejscowości Kalinówka 41b, gmina Głusk. W ramach projektu zrealizowane będzie JEDNO ZADANIE. Rzeczowy zakres projektu będzie realizowany 01.0131.03.2018, jednak prace przygotowawcze, w tym zwłaszcza postępowanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności rozpoczną się w III kw 2017 roku.
Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych. Projekt powstaje w odpowiedzi na problemy wskazane w Biznes Planie i jest
zgodny z celem Osi Priorytetowej 4 RPO WL. CELEM GŁÓWNYM projektu jest: Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych produkowanej w generacji
rozproszonej na terenie realizacji projektu od 2018 roku. Do EFEKTÓW TECHNICZNO-EKONOMICZNO-EKOLOGICZNYCH inwestycji należą: 1) PRODUKTY PROJEKTU:
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,03976 MWe; 2) REZULTATY:
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 42,349 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(CI34): 14,07 Mg CO2; Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - 0,05 EPC. Wybrany wariant zapewnia największy wzrost produkcji energii z OZE oraz wartość
redukcji CO2 w stosunku do nakładów inwestycyjnych. Projekt obejmuje ROZWIĄZANIA TIK dotyczące systemu zarządzania energią. Przewiduje także działania
"miękkie" w obszarze EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. Ze względu na wpływ projektu na rozwój firmy, inwestycja przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy.
PROJEKT DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

REAM-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

244 917,60

199 120,00

129 428,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2019-02-28

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.02.00-06-0087/17

RPLU.04.02.00-06-0089/17

Instalacja fotowoltaiczna w firmie PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGRO TOM" TOMASZ WIDERLIK

W ramach projektu realizowane będzie zadanie: Dostawa i budowa instalacji fotowoltaicznej w jednej lokalizacji o parametrach: - moc instalacji 21 kWp, powierzchnia generatora PV: 125,3 m2 : - moduły fotowoltaiczne - 75 szt. - falownik - 3 szt. oraz złożonej z pozostałych elementów: system montażowy - dachowy; konektory żeńskie i męskie; - okablowanie, rozdzielnice elektryczne - system monitoringu i zarządzania energią. Cele projektu: - zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego firmy Wnioskodawcy oraz promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz; - rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjności poprzez
zastosowanie przez Wnioskodawcę nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań opartych o energię słoneczna; - obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez
zmniejszenie ilości CO2 i tzw. współtowarzyszących. Produkty projektu: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt.; 2. Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt; 3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,02 MWe; 4.
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii e źródeł odnawialnych - 0,02 MWe. Rezultaty projektu: 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji
wykorzystującej OZE - 22,53 MWe/rok; 2. liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC; 3. Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych 7,49 tony równoważnika CO2/rok; 4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 22,53
MWe/rok. Cała energia elektryczna pozyskana z instalacji OZE będzie wykorzystana przez Wnioskodawcę na potrzeby własne. Grupy docelowe Projektu:
Wnioskodawca, pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, klienci, społeczność lokalna. W ramach Projektu Wnioskodawca planuje również zastosowanie
Inteligentnych Systemów Zarządzania Energią poprzez zastosowanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej.

RPLU.04.02.00-06-0102/17

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGRO TOM" TOMASZ WIDERLIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

115 950,87

94 269,00

61 274,85

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-03

2018-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICAL" Sp. z o.o.

W ramach projektu realizowane będzie zadanie: Dostawa i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,68 kWp w jednej lokalizacji o parametrach: - moc 29,68
kWp, - powierzchnia generatora PV: 177 m2 : - moduły fotowoltaiczne - 106 szt. - falownik - 1szt. oraz złożonej z pozostałych elementów: system montażowy dachowy; - konektory żeńskie i męskie; - okablowanie, rozdzielnice elektryczne - system monitoringu i zarządzania energią. Cele projektu: - zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy oraz promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz; - rozwój firmy i wzrost jej
konkurencyjności poprzez zastosowanie przez Wnioskodawcę nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań opartych o energię słoneczna; - obniżenie uciążliwości
dla otoczenia poprzez zmniejszenie ilości CO2 i tzw. współtowarzyszących. Produkty projektu: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt.; 2. Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt; 3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,03
MWe; 4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,03 MWe. Rezultaty projektu: 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej
instalacji wykorzystującej OZE - 31,45 MWe/rok; 2. liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC; 3. Szacowany roczny spadek gazów
cieplarnianych - 10,45 tony równoważnika CO2/rok; 4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE: 31,46 MWe/rok. Cała energia elektryczna pozyskana z instalacji OZE będzie wykorzystana przez Wnioskodawcę na potrzeby własne. Grupy
docelowe Projektu: Wnioskodawca, pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, klienci, społeczność lokalna. W ramach Projektu Wnioskodawca planuje
również zastosowanie Inteligentnych Systemów Zarządzania Energią poprzez zastosowanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej.
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ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICAL" SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

163 877,23

133 233,52

73 278,43

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-03

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie DAPEX Tomasz Szelest

Projekt dotyczy wprowadzenia w przedsiębiorstwie DAPEX nowej zdolności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Celem
RPLU.04.02.00-06-0107/17
projektu jest rozwój przedsiębiorstwa DAPEX Tomasz Szelest o nowy potencjał jakim będzie wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii co
przyczyni się do ograniczy koszty prowadzenia działalności, poprawy środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu
konkurencyjności Wnioskodawcy oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności. Do głównych zadań projektu będzie należało wykonanie
instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,0312 MW, która w ciągu doby wytworzy maksymalnie 0,7488 MWh. Instalacja będzie składała się z paneli o mocy 260 Wp 120 szt. oraz inwerter 3~ - 2 szt. Zostanie ona wykonana w okresie od stycznia do kwietnia 2018 na budynku stacji kontroli pojazdów. Dodatkowo Wnioskodawca
planuje w ramach projektu wykonać działania promujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na przykładzie swojego przedsięwzięcia chciałby
zaprezentować korzyści wynikające z wykorzystania OZE i z realizacji podobnych inwestycji. W celu wykonania tego działania planuje zatrudnić na umowę
zlecenie dodatkowego pracownika, który zajmie się przygotowaniem odpowiednich materiałów promujących działania związane z OZE. Wskaźnikami produktu
projektu będą: dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;
liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE; liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - zostały one szerzej opisane w sekcji C.II.
Wskaźnikami rezultatu projektu będą: produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE,
produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE; nowe miejsca pracy;szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych - są one opisane w sekcji C.III.

DAPEX SZELEST TOMASZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

222 708,80

179 400,00

116 610,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-03-15

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Leszek Jargiło - "Unilech"

Przedmiotem projektu jest inwestycja związana z instalacją , montażem i uruchomieniem paneli fotowolt. o mocy do 20,16 kWp na terenie gminy Dzwola 82A w
RPLU.04.02.00-06-0108/17
budynku suszarni drzewnej. Projekt będzie dotyczył wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a mianowicie energii słońca na potrzeby własne związane z
procesem suszenia drzewa. Okres realizacji projektu to termin od 01.07.17 do 30.04.18 Inwestycja związana będzie z montażem 72 paneli. Do przemian
fotowoltaicznych wykorzyst. będą baterie (ogniwa) słoneczne składające się na panele fotowoltaiczne. Ogniwa te przede wszystkim charakteryzuje system
bezobsługowy oraz dużą żywotnością , gwarantowaną na 25 lat. Fotowoltaika znajduje zastosowanie , mimo wysokich kosztów instalacji urządzeń w porównaniu
z tzw. źródeł konwencjonalnych , z dwóch głównych powodów : ekologicznych oraz praktycznych ( promieniowanie słoneczne jest praktycznie wszędzie dostępne).
Przedsiębiorstwo przewiduje możliwość wystąpienia ryzyk związanych przede wszystkim z opóźnieniami w instalacji paneli , ryzyk wystąpienia awarii
technologicznych podczas eksploatacji urządzeń. Wnioskodawca będzie na bieżąco monitorował realizację poszczególnych etapów inwestycji oraz przeprowadzał
regularne przeglądy i konserwacje urządzeń aby zminimalizować ryzyka wystąpienia sytuacji zagrażających prawidłowej realizacji projektu. Potrzeba zakupu i
montażu paneli fotowoltaicznych wynika z branży jaką wykonuje firma UNILECH związaną z dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i cieplną służącą w
procesach suszenia drzewa. Realizacja projektu wpłynie na osiągniecie wskaźników rezultatu tj. liczba nowo utworzonych miejsc pracy : 0,05 EPC, produkcja
energii z nowo wybudow. instalacji o 21,231 MWh , szacowany roczny spadek emisji CO2 o 7,0546 t/r . Projekt jest skierowany do otoczenia przedsiębiorcy (
społeczność lokalna, kontrahenci, współprac.) ( szczegółowo opisany w pkt. D.8). Projekt zakłada zastosowanie TIK ( szczegółowo opisanego w pkt. D.7.1
Biznesplanu).

LESZEK JARGIŁO - "UNILECH"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

121 454,72

98 743,67

64 183,38

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2019-02-28

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie FUNDAMENT

PRZEDMIOT PROJEKTU: zakup i montaż 2 instalacji fotowoltaicznych na dachach dwóch budynków należących do wnioskodawcy-Fundament Sp. z o.o.prowadzącego profesjonalny serwis samochodowy. a w efekcie końcowym produkcja na własne potrzeby energii elektrycznej pochodzącej z OZE. GŁÓWNY CEL
PROJEKTU: rozpoczęcie przez wnioskodawcę produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU 1.optymalizacja zużycia
kosztów i energii niezbędnej do funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa 2. uniezależnienie od lokalnych dostawców energii i zabezpieczenie przed awariami
sieci. Aby ten cel i założenia zrealizować, zakupiona i zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku myjni i warsztatu, która będzie
stanowiła INTEGRALNĄ CZĘŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Instalacja wpłynie na racjonalizację zużycia energii i REDUKCJĘ EMISJI CO2 a tym samym
zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego, POPRAWI EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA o 80 %, a w efekcie dalszy rozwój, poprawę
konkurencyjności i wizerunku. GRUPA DOCELOWA: Wnioskodawca i jego pracownicy. INTERESARIUSZE: kontrahenci, dostawcy, klienci, otoczenie: szkoły,
przedszkola, mieszkańcy, organizacje, przedsiębiorcy, gmina, region, kraj. OPIS TECHNICZNO-EKONOMICZNY PRODUKTÓW :2 jednostki wytwarzania energii
elektrycznej z OZE - parametry instalacji: moc generatora PV 10,08 kWp i 25,2 kWp, powierzchnia generatora PV 60,1 m2 i 150,3 m2, liczba modułów PV 36i90,
liczba falowników 1i 2. REZULTATY: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,04 MWe / (CI30) 0,04 MW, Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji/ nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE: 38 540 KWh = 38,54 MWh/rok; Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych (CI34):16,3970 Mg CO2; Nowe miejska pracy:0/20 EPC; Zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią wykorzystujących TIK;
Pakiet edukacji ekologicznej.
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FUNDAMENT SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

197 844,61

158 654,16

103 125,20

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-02-28

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie P.H.U. Elmar Lesiuk sp.j

Głównym CELEM PROJEKTU jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej niezbędnej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego firmy poprzez dywersyfikację dostaw energii. Cel zostanie osiągnięty dzięki zakupowi i montażowi nowej, zaawansowanej technologicznie
instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną z energii słonecznej. Montaż nastąpi w jednej lokalizacji, tj. na budynku w którym Wnioskodawca
prowadzi aktualnie działalność gospodarczą. Parametry instalacji: moc generatora PV: 39,76 kWp, powierzchnia generatora: 237,10 m2, liczba falowników: 2 szt.
liczba modułów PV: 142 szt. (panele polikrystaliczne - każdy o mocy 280 W). Przedsięwzięcie przewiduje zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania
energią wykorzystujących systemy TIK do monitoringu zarządzania wytworzoną energią elektryczną. Projekt bezpośrednio dotyczy wykorzystania energii
słonecznej. PRODUKTY PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z
OZE: 1 szt. c) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,0397 MWe d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych: 0,0397 MW; REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 37,861 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE: 37,861 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 12,5805 Mg CO2 GRUPY DOCELOWE:
Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których
skierowane są w projekcie działania w zakresie edukacji ekologicznej.
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P.H.U. ELMAR LESIUK SP.J

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

219 533,65

178 482,64

116 013,71

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Poprawa efektywności kosztowej JG Service poprzez wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby
własne

Celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 39,6 kWp w oparciu o moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 300 Wp w
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miejscowości Lublin na dz. nr ewid. 120/3 obręb 44 ark. 6. Zakładamy że cała energia elektryczna wytwarzana przez system będzie konsumowana na potrzeby
własne, dodatkowo poprzez odpowiednie przyłącze do sieci energetycznej może oddawać nadwyżki wyprodukowanej energii (dni wolne od pracy). Instalacja
fotowoltaiczna zbudowana będzie z modułów fotowoltaicznych zamieniających energię słońca na energię elektryczną (zjawisko fotowoltaiczne) umiejscowionych
na tak zwanej konstrukcji montażowej . Za pomocą odpowiedniego falownika i elementów instalacji elektrycznej stały prąd wyprodukowany w modułach
fotowoltaicznych zostanie zamieniony na zmienny i skonsumowany na potrzeby zakładu przesłany do sieci. Wszystko to odbywa się w pełni automatycznie, a w
całej instalacji jest bardzo niewiele elementów mechanicznych (wentylator w falowniku coraz rzadziej). Działanie to ma poprawić efektywność kosztową
produkcji, oraz z co bardziej istotne zdywersyfikować możliwość pozyskania energii - w sytuacji wysoce prawdopodobnej ograniczenia dostaw prądu do
zakładów produkcyjnych w sytuacjach kryzysowych (bardzo ciepłe dni zwiększona konsumpcja energii), co na pewno pomoże nam podtrzymać procesy
produkcyjne, i uniknąć późniejszych bardzo energochłonnych procesów rozruchowych. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte cele związane ze zwiększeniem
przychodów firmy poprzez ograniczenie energii wytwarzanej w tradycyjny sposób (energia zakupiona z PGE). Projekt będzie miał wpływ na zrealizowanie
wskaźników produktu i rezultatu określonych w pkt. C II i C III wniosku.

JG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

222 374,16

180 792,00

117 514,80

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Em ~Truck Sp. z o.o.

Głównym CELEM PROJEKTU jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej niezbędnej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa
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energetycznego firmy poprzez dywersyfikację dostaw energii. Cel zostanie osiągnięty dzięki zakupowi i montażowi nowej, zaawansowanej technologicznie
instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną z energii słonecznej. Montaż nastąpi w jednej lokalizacji, tj. na budynku w którym Wnioskodawca
prowadzi aktualnie działalność gospodarczą. Parametry instalacji: moc generatora PV: 30,24 kWp, powierzchnia generatora: 180,4 m2, liczba falowników: 2 szt.
liczba modułów PV: 108 szt. (panele polikrystaliczne - każdy o mocy 280 W). Przedsięwzięcie przewiduje zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania
energią wykorzystujących systemy TIK do monitoringu zarządzania wytworzoną energią elektryczną. Projekt bezpośrednio dotyczy wykorzystania energii
słonecznej. PRODUKTY PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z
OZE: 1 szt c) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,03 MWe d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych: 0,03 MW REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujących OZE: 29, 821 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE: 29, 821 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 9,9089 Mg CO2

EM TRUCK SP Z O.O

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

166 969,25

135 747,36

88 235,78

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie P.U.H AGROTECHNIKA

Projekt dotyczy zakupu, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 35 kWp w miejscu prowadzenia działalności firmy AGROTECHNIKA w
miejscowości Cicibór Duży 86, gmina wiejska Biała Podlaska. W ramach projektu zrealizowane będzie JEDNO ZADANIE. Rzeczowy zakres projektu będzie
realizowany 01.01-31.03.2018, jednak prace przygotowawcze, w tym zwłaszcza postępowanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności rozpoczną się w III
kw 2017 roku. Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych. Projekt powstaje w odpowiedzi na problemy wskazane w Biznes
Planie i jest zgodny z celem Osi Priorytetowej 4 RPO WL. CELEM GŁÓWNYM projektu jest: Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych produkowanej w
generacji rozproszonej na terenie realizacji projektu od 2018 roku. Do EFEKTÓW TECHNICZNO-EKONOMICZNO-EKOLOGICZNYCH inwestycji należą: 1) PRODUKTY
PROJEKTU: jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,035 MWe; 2)
REZULTATY: Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 34,882 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34): 11,59 Mg CO2; Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - 0,05 EPC. Wybrany wariant zapewnia największy wzrost produkcji energii z OZE
oraz wartość redukcji CO2 w stosunku do nakładów inwestycyjnych. Projekt obejmuje ROZWIĄZANIA WYKORZYSTUJĄCE TIK dotyczące systemu zarządzania
energią. Przewiduje także działania "miękkie" w obszarze EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. Ze względu na wpływ projektu na rozwój firmy, inwestycja przyczyni się do
powstania nowych miejsc pracy. PROJEKT DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

RPLU.04.02.00-06-0115/17

KRZYSTOF LASZUK P.U.H AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

180 776,95

146 965,02

95 527,26

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-10-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynku Spa Orkana

Inwestycja polega na budowie instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 39,96Kw w oparciu o moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne. Dzięki podjętym
działaniom Wnioskodawca uniezależni się od zewnętrznego dostawcy prądu(co przyczyni się do obniżenia kosztów) poprzez dodatkowe źródło wytwarzanie
energii na własne potrzeby, oraz przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Biorąc pod uwagę założenia i cele programu,
Wnioskodawca zamierza uzyskać następujące wskaźniki pod koniec realizacji zgłaszanego projektu m. in. - budowa instalacji fotowoltaicznej - obniżenie
zanieczyszczeń oddawanych do atmosfery - produkcja energii z OZE na własne potrzeby - zatrudnienie nowego pracownika

RPLU.04.02.00-06-0116/17

SPA ORKANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

255 584,16

207 792,00

135 064,80

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

"Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku firmy SystemGraf"

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej gruntowej o mocy 38,88kW w oparciu o moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne na działce należącej
do firmy. Dzięki podjętym działaniom Wnioskodawca uniezależni się zewnętrznego dostawcy prądu(co przyczyni się do obniżenia kosztów) oraz przyczyni się do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Biorąc pod uwagę założenia i cele programu, Beneficjent zamierza uzyskać następujące wskaźniki
bezpośredniego rezultatu pod koniec realizacji zgłaszanego projektu m. in. - budowa instalacji fotowoltaicznej - obniżenie zanieczyszczeń oddawanych do
atmosfery - produkcja energii z OZE - zatrudnienie nowego pracownika

RPLU.04.02.00-06-0117/17

"SYSTEM - GRAF" DRUKARNIA AGENCJA REKLAMOWO - WYDAWNICZA JANUSZ LASKOWSKI EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

224 765,28

182 736,00

118 778,40

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie SKLEP WIELOBRANŻOWY Hertman Marianna

W ramach projektu realizowane będzie JEDNO ZADANIE polegające na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH o następujących parametrach: Moc
RPLU.04.02.00-06-0118/17
generatora PV: 39,96 kWp, Powierzchnia generatora PV: 242,0 m2, Liczba modułów PV: 148 szt., Liczba falowników: 5 szt.. CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu
jest z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację dostaw energii, z drugiej strony zwiększenie pozycji
konkurencyjnej poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności Wnioskodawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań
proekologicznych opartych o energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące EFEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE: 1. PRODUKTY
PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt. c)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,03996 MWe d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
(CI30) - 0,03996 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujących OZE: 40,271 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE: 40,271 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 13,3812 Mg CO2 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:
Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których
skierowany jest przewidziany w projekcie PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ - patrz też pkt. D.6.1 Biznes Planu. Projekt zakłada ZASTOSOWANIE
INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (patrz też pkt. D.7.1 Biznes Planu). PROJEKT
BEZPOŚREDNIO DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

SKLEP WIELOBRANŻOWY HERTMAN MARIANNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

220 637,94

179 380,44

116 597,28

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-04-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Praktyka Lekarska Konsylium S.C.

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej powierzchni ok 60,1 m kw. oraz mocy 10,08 kWp na dachu Budynku w którym świadczona
jest działalność przez Praktykę Lekarską Konsylium w miejscowości Biłgoraj (gmina Biłgoraj), z przeznaczeniem wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby
własne. Budynek jest własnością firmy. Przedmiotowa instalacja będzie składać się z 36 modułów fotowoltaicznych, falownika zmieniającego prąd stały w
przemienny (taki jaki występuje w gniazdach elektrycznych), systemu montażowego, konektorów, okablowania, rozdzielnic oraz systemu monitoring do
zarządzania energię elektryczną (TIK) Szczegółowe założenia dotyczące realizacji projektu zostały opracowane w studium wykonalności będącym załącznikiem do
wniosku. Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 01.07.2017 do 31.03.2018 roku. Wnioskodawca zmierza wybrać w III/IV kwartale 2017 wykonawcę prac
stosując wymagane procedury dotyczące zasady bezstronności i konkurencyjności, następnie w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 roku zrealizować część
inwestycyjną projektu. Do projektu nie jest wymagane pozwolenie na budowę (instalacja o mocy poniżej 40 kW). Wnioskodawca oświadcza, że posiada prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na których zlokalizowana będzie planowana inwestycja. Zasadniczym celem projektu jest: -poprawa
bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa, -obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, -redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia
emisji gazu CO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej uzyskanej z instalacji OZE, -promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w
tym wypełnianie celów polityk energetycznych na poziomie Unii Europejskiej, krajowym oraz regionalnym, -zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji
energii w ujęciu regionalnym oraz krajowym.

RPLU.04.02.00-06-0119/17

PRAKTYKA LEKARSKA KONSYLIUM S.C.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

60 727,56

49 372,00

32 091,80

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji PV do wytwarzania energii elektrycznej o mocy 200 kWe na potrzeby własne Firmy SŁAWEX w
Tomaszowie Lubelskim

Przedmiotem projektu jest uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 200 kW (199,53 wg projektu wykonawczego) na dachach budynków przy ul.
Łaszczowieckiej 14 w Tomaszowie L., należących do Firmy SŁAWEX. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne, poprawi
konkurencyjność produktów wytwarzanych przez Firmę. Do celów projektu należy wypełnienie zobowiązań z pakietu energetyczno-klimatycznego. Uruchomienie
elektrowni fotowoltaicznej poprawi konkurencyjność rynku OZE, zaspokoi rosnące potrzeby energetyczne lokalnej gospodarki. Realizacja projektu zapewni
dywersyfikację dostaw energii, zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu. Zakłada się budowę nowej instalacji OZE, w której średnia produkcja netto energii
elektrycznej w okresie trwałości projektu będzie wynosić około 206 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem jest słońce). Zakłada się w
ramach wskaźniku produktu wybudować 1 jednostkę wytwarzania energii elektrycznej z OZE w terminie rzeczowego zakończenia realizacji projektu do
31.07.2018r. W ramach wskaźników rezultatu, Firma zakłada utworzenie 1 nowego miejsca pracy; określa produkcję energii elektrycznej z nowo wybudowanej
instalacji wykorzystującej OZE 206 MWhe/rok; szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 68,45t równoważnika CO2/rok), a wskaźnik PMI
45,5t. Projekt skierowany jest do odbiorców energii elektrycznej, gospodarstw domowych, firm. Działania w zakresie edukacji ekologicznej służyć będą młodzieży
w wieku szkolnym oraz pozostałym zainteresowanym. Mieszkańcy miejscowości skorzystają z efektów środowiskowych. System składać się będzie z 739 paneli
oraz elementów dostosowujących wytwarzany w ogniwach prąd stały za pomocą urządzeń zmiennoprądowych tj. 9 inwerterów. Do zainstalowania paneli
potrzebna jest konstrukcja, inteligentny licznik energii, system TIK służący do wizualizacji, optymalizacji i monitoringu energii. Łączny koszt uruchomienia
inwestycji wynosi 770 tys. zł netto.
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FIRMA SŁAWEX ZBIGNIEW SŁAWIŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

947 100,00

770 000,00

423 500,00

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-02-22

2018-08-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Uruchomienie produkcji energii z OZE w firmie MARS.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów produkcyjnych i usługowych poprzez obniżenie kosztów energii elektrycznej
poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej. Projekt obejmuje kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz zastosowania OZE w
zakresie instalacji systemu fotowoltaicznego do produkcji energii z OZE wykorzystywaną na własne potrzeby o maksymalnej mocy łącznie do 40 kWp wraz z
wdrożeniem systemu zarządzania energią w oparciu o rozwiązania TIK zgodne z normą PN-EN ISO 50001:2012 "Systemy zarządzania energią. Wymagania i
zalecenia użytkowania". Cel główny zostanie osiągnięty poprzez uzyskanie zdolności energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Projekt
przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną została wykonana na podstawie
projektu oraz kosztorysu inwestorskiego.
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"MARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

220 016,25

178 875,00

98 381,25

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2018-08-29

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Produkcja Wyrobów Ciastkarskich "Alicja" Woźniak Alicja Roman Woźniak Spółka
Cywilna

W ramach projektu realizowane będzie JEDNO ZADANIE polegające na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH o następujących parametrach: moc
RPLU.04.02.00-06-0122/17
generatora PV: 17,92 kWp, powierzchnia generatora PV: 106,9 m2, liczba modułów PV: 64 szt., liczba falowników: 2 szt. CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu
jest z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację dostaw energii, z drugiej strony zwiększenie pozycji
konkurencyjnej poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności Wnioskodawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań
proekologicznych opartych o energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące EFEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE: 1. PRODUKTY
PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt. c)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,01792 MWe d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
(CI30) - 0,01792 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujących OZE: 19,627 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE: 19,627 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 6,5217 Mg CO2 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:
Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których
skierowany jest przewidziany w projekcie PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ - patrz też pkt. D.6.1 Biznes Planu. Projekt zakłada ZASTOSOWANIE
INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (patrz też pkt. D.7.1 Biznes Planu). PROJEKT
BEZPOŚREDNIO DOTYCZY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ.

PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH "ALICJA" WOŹNIAK ALICJA ROMAN WOŹNIAK
SPÓŁKA CYWILNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

98 856,58

80 371,20

52 241,28

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Usługowy Zakład Kamieniarski Krzysztof Kosik

W ramach projektu realizowane będzie zadanie: Dostawa i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 22,68 kWp w jednej lokalizacji o parametrach: - moc 22,68
kWp, - powierzchnia generatora PV: 135,3 m2 : - moduły fotowoltaiczne - 81 szt. - falownik - 3 szt. oraz złożonej z pozostałych elementów: system montażowy dachowy; - konektory żeńskie i męskie; - okablowanie, rozdzielnice elektryczne - system monitoringu i zarządzania energią. Cele projektu: - zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego firmy Wnioskodawcy oraz promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz; - rozwój firmy i wzrost jej
konkurencyjności poprzez zastosowanie przez Wnioskodawcę nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań opartych o energię słoneczna; - obniżenie uciążliwości
dla otoczenia poprzez zmniejszenie ilości CO2 i tzw. współtowarzyszących. Produkty projektu: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt.; 2. Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt; 3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,02
MWe; 4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii e źródeł odnawialnych - 0,02 MWe. Rezultaty projektu: 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej
instalacji wykorzystującej OZE - 23,866 MWe/rok; 2. liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC; 3. Szacowany roczny spadek gazów
cieplarnianych - 7,9302 tony równoważnika CO2/rok; 4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE: 23,866 MWe/rok. Cała energia elektryczna pozyskana z instalacji OZE będzie wykorzystana przez Wnioskodawcę na potrzeby własne.
Grupy docelowe Projektu: Wnioskodawca, pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, klienci, społeczność lokalna. W ramach Projektu Wnioskodawca planuje
również zastosowanie Inteligentnych Systemów Zarządzania Energią poprzez zastosowanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej.

RPLU.04.02.00-06-0123/17

USŁUGOWY ZAKŁAD KAMIENIARSKI KRZYSZTOF KOSIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

142 243,74

115 645,32

75 169,45

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-03

2018-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie PHU "HEMBUD"

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje: Zakup i montaż instalacji OZE: - Instalacji fotowoltaicznej o mocy na 17,92 kWp i powierzchni 106,9 m2 na budynku obiektu
należącego do Beneficjenta w lokalizacji Puławy, ul. Składowa 6A , na którą składają się: - moduły fotowoltaiczne - 64 szt. - falownik - 1 szt.; system montażowy dachowy; - konektory żeńskie i męskie; - okablowanie - odpowiada za przekazywanie prądu elektrycznego z modułów do falownika i z falownika do sieci
elektrycznej, - rozdzielnice elektryczne - obudowy hermetyczne, w których zainstalowane będą zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, - system monitoringu pozwala on na śledzenie bieżącej produkcji prądu z instalacji fotowoltaicznej oraz przeglądanie danych archiwalnych. Rezultatami projektu będzie: Zwiększona
produkcja energii elektrycznej na terenie realizacji projektu z OZE o 18 981 kWh w pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania instalacji OZE oraz Zmniejszona
emisja CO2 o 6,3070 ton w pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania instalacji OZE..Cała energia elektryczna pozyskana z instalacji OZE będzie wykorzystana
przez Beneficjenta. Świadczy o tym ilość energii zużywanej przez Beneficjenta w ostatnim roku jego działalności - zużycie na poziomie ok. 24,60 MWh /rok. Projekt
będzie realizowany w I kw. 2018r. jednak ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Wnioskodawcy planuje on rozpocząć
procedurę wyboru wykonawcy już w III kw. 2017r. W trakcie realizacji projektu Wnioskodawca przeprowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną polegającą na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkania nt. ekologicznych aspektów zakresu realizacji projektu. Spotkanie odbędzie się w szkole podstawowej lub
gimnazjum - w uzgodnieniu z Dyrekcją placówki.

RPLU.04.02.00-06-0124/17

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HEMBUD" SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

103 353,06

84 026,88

54 617,47

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-03

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

MONTAŻ INFRASTRUKTURY DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWYM WINYL-POL WYBACZ SPÓŁKA JAWNA

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych a przez to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. RPLU.04.02.00-06-0125/17
Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż nowej infrastruktury fotowoltaicznej na potrzeby firmy Winylpol, w miejscowości Bogucin. Odległość pomiędzy
stajnią (montaż paneli) a miejscem poboru i odczytu jest ok. 150 m. System będzie się składał z modułów polikrystalicznych do produkcji energii elektrycznej (o
łącznej mocy zainstalowanej 19,6 kWp). Zaplanowano realizację działań, które mają na celu stworzenie systemu odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakresu
rzeczowego dotyczy - zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, która składać się będzie z poniższych elementów. Wszystkie planowane do realizacji elementy
infrastruktury będą nowe. Podstawowe elementy planowanej instalacji to: - Moduły fotowoltaiczne 70 sztuk) : następuje w nich przemiana energii
promieniowania słonecznego na energię elektryczną co jest wynikiem zjawiska fotowoltaicznego. Liczba modułów szt. 70 (70 x 280 W= 19,6 kWp). - Falownik - 1
sztuka- urządzenie elektryczne zmieniające prąd stały, który jest produkowany przez moduły fotowoltaiczne na prąd przemienny (taki jak występuje w gniazdku
elektrycznym) oraz nadaje jemu odpowiednią częstotliwość. Urządzenie to kontroluje oddawanie prądu do sieci elektrycznej oraz zlicza wyprodukowaną energię
przez moduły. System montażowy - dachowy - Okablowanie- odpowiada za przekazywanie prądu elektrycznego z modułów do falownika i z falownika do sieci
elektrycznej. - Rozdzielnice elektryczne AC/DC, obudowy hermetyczne, w których zainstalowane będą zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej. - System
monitoringu- pozwala on na śledzenie bieżącej produkcji prądu z instalacji fotowoltaicznej oraz przeglądanie danych archiwalnych.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WINYL-POL WYBACZ
SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

108 220,81

87 984,40

57 189,86

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie ORTIKON A.RZYMOWSKI I R.WASILIK" SPÓŁKA JAWNA

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje: Zakup i montaż instalacji OZE: - Instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kWp i powierzchni 41,8 m2 na budynku obiektu
RPLU.04.02.00-06-0126/17
należącego do Wnioskodawcy w lokalizacji - miejscowość Kozubszczyzna 52A, powiat lubelski - na którą składają się: - moduły fotowoltaiczne - 25 szt. - falownik 1 szt.; system montażowy - dachowy; - konektory żeńskie i męskie; - okablowanie - odpowiada za przekazywanie prądu elektrycznego z modułów do falownika i z
falownika do sieci elektrycznej, - rozdzielnice elektryczne - obudowy hermetyczne, w których zainstalowane będą zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, system monitoringu - pozwala on na śledzenie bieżącej produkcji prądu z instalacji fotowoltaicznej oraz przeglądanie danych archiwalnych. Rezultatami projektu
będzie: Zwiększona produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na terenie realizacji projektu z OZE o 7 699 kWh oraz zmniejszona emisja CO2 o
2,5582 ton. Cała energia elektryczna pozyskana z instalacji OZE będzie wykorzystana przez Wnioskodawcę na potrzeby własne. Świadczy o tym ilość energii
zużywanej przez Beneficjenta w ostatnim roku jego działalności - zużycie na poziomie ok. 7,38 MWh /rok. Realizacja zadania nastąpi w pierwszym kwartale
2018r. Wnioskodawca w celu zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych na 2018r. planuje wybrać wykonawcę instalacji w III kw. 2017r. Projekt
obejmuje dodatkowo przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. odnawialnych źródeł energii i ich pozytywnego wpływu na środowisko
przyrodnicze i życie mieszkańców w najbliższym i dalszym otoczeniu. Spotkanie odbędzie się w jednej z wybranych szkół w otoczeniu Wnioskodawcypodstawowej lub gimnazjum - w porozumieniu z Dyrekcja placówki.

"ORTIKON A.RZYMOWSKI I R.WASILIK" SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

45 521,07

37 009,00

24 055,85

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-03

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej wolnostojącej na gruncie w miejscowości Orchówek

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,039 MW pokrywającej potrzeby własne przedsiębiorstwa na energie
elektryczną, na działce nr 650/3 i 650/4 w Orchówku na terenie Gminy Włodawa. Wnioskodawca posiada prawo własności do nieruchomości. Elektrownia będzie
się składać z wysokowydajnych paneli fotowoltaicznych (147 szt. o mocy 270 W, zakładając wysoki minimalny współczynnik skuteczności modułu na poziomie
16,7%) zainstalowanych na stelażach wykonanych z ocynkowanej stali i aluminium o kacie nachylenia 25o, podłączonych do inwerterów o sprawności co
najmniej 98%. Szczegółowo powyższe przedstawiono w projekcie technicznym oraz kosztorysie. Ze względu na położenie farmy (jeden z najbardziej
nasłonecznionych regionów w kraju) oraz technologię projektowana instalacja będzie w stanie wyprodukować w ciągu roku łącznie około 42 MWh energii elektr.
Wytworzona energia elektr. będzie zużyta na zapewnienie potrzeb własnych przedsiębiorstwa. Przewidywany czas eksploatacji instalacji to 25 lat. Zastosowana
technologia spełnia kryteria i normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa PKN w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Projekt będzie
realizowany w II połowie 2018 r. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca posiada wszystkie formalno-prawne dokumenty (zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 Prawa
Budowlanego Montaż urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej dp 40 kW oraz wolnostojących kolektorów nie wymaga zgłoszenia
właściwemu organowi ani pozwolenia na budowę), nie występuje ryzyko nie zrealizowania projektu z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy. Projekt będzie
realizowany jednoetapowo. W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 13,96 t. Okres realizacji jest adekwatny do
zaplanowanych elementów projektu. Wnioskodawca odpowiednio wcześniej przygotował zakres projektu, posiada doświadczenie w realizacji projektów z
zakresu OZE, w szczególności fotowoltaicznych instalacji.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "FRANKPOL" FRANCISZEK BRZOZOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

171 698,79

139 592,51

90 735,13

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2018-07-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie ING AUTOTECHNIKA Ilona NABORCZYK GÓRSKA Piotr GÓRSKI SPÓŁKA JAWNA

W ramach projektu nastąpi dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o następujących parametrach: moc generatora PV: 23,8 kWp, powierzchnia generatora
RPLU.04.02.00-06-0128/17
PV: 142 m2, liczba modułów PV: 85 szt., liczba falowników: 3. Głównym celem projektu jest zwiększenie skali usług firmy ING Autotechnika poprzez dostawę i
montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,8 kWp i produkcję 22,54 MWh rocznie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Firma dzięki realizacji inwestycji
wygeneruje oszczędności, które pozwolą na zwiększenie skali usług i zachowanie atrakcyjnych cen dla klientów. Cel zostanie osiągnięty poprzez instalację 85
paneli polikrystalicznych o mocy 23,8 kWp na powierzchni 142 m2 dachu hali produkcyjnej. Realizacja celu głównego projektu zwiększy możliwości firmy na
wdrażanie nowych inwestycji rozwojowych. PRODUKTY PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1szt. c) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,02 MWe d) Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 0,02 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,05 EPC b) Produkcja
energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 22,54 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 22,54 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 7,4919 ton CO2 rocznie.
GRUPY DOCELOWE PROJEKTU: Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, dostawcy, klienci, społeczność
lokalna itp.), do których skierowane będą działania wspierające świadomość ekologiczną. Projekt zakłada zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania
energią wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt bezpośrednio dotyczy wykorzystania energii słonecznej poprzez fotowoltaikę.

ING AUTOTECHNIKA I. NABORCZYK GÓRSKA P. GÓRSKI SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

128 842,01

104 672,40

68 037,06

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-04-01

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW (999,6 kWp) wraz z infrastrukturą techniczną, stacją
transformatorową, wewnętrznymi instalacjami kablowymi oraz przyłączem kablowym SN do sieci energetycznej na
działkach nr 10/3, 11, 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski, gmina Tomaszów Lubelski

Celem projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW (999,6 kWp) wraz z infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, wewnętrznymi
instalacjami kablowymi oraz przyłączem kablowym SN do sieci energetycznej na działkach nr 10/3, 11, 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski, gmina
Tomaszów Lubelski" jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 999,6 kWp, z której ilość wyprodukowanej energii w skali roku wyniesie 1020 MWh. Ilość energii
na potrzeby własne funkcjonowania instalacji wynosi10 MWh/rok. Ilość energii elektrycznej netto przeznaczonej do sprzedaży 1010 MWh/rok. Projektowana
inwestycja obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej w oparciu o panele i inwertery fotowoltaiczne, budowa transformatorowej stacji kontenerowej
średniego napięcia wraz z przyłączem SN do sieci energetycznej SN wraz z liniami kablowymi nN. Łączna powierzchnia zajmowana przez inwestycję wynosi
4712,68 m2.Projektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 3332 paneli fotowolt., każdy o mocy 300 Wp. Zastosowane panele będą współpracowały
z 38 inwerterami 25 kW każdy. Panele będą nachylone pod kątem30st do poziomu, skierowane w stronę południową - azymut 00. Energia elektryczna
produkowana przez elektrownię będzie dostarczona do sieci energetycznej SN 15 kV, poprzez projektowaną stację transformatorową nN/SN wraz z linią kablową
energetyczną SN. Projektowana instalacja będzie wyposażona w monitoring poprawnej pracy elektrowni, który będzie służył do monitorowania elektrowni w celu
wykrycia uszkodzeń/zagrożeń wpływających na złą pracę instalacji. W skład wchodzą: kamery IP, rejestrator, okablowanie, urządzenie do komunikacji farmy przez
łącze internetowe. Zastosowano również technologię informacyjno-komunikacyjną. Poprzez połączenie inwerterów fotowoltaicznych z główmy sterownikiem.
Pozwoli to na optymalizowanie pracy elektrowni. W skład wchodzą: moduły komunikacyjne, główny sterownik, okablowanie, okablowanie, urządzenie do
komunikacji sterownika przez łącze internetowe

RPLU.04.02.00-06-0130/17

JACEK ZABANDŻAŁA - SERWIS SAMOCHODOWY BOSCH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 881 761,06

3 128 504,88

1 986 913,44

63,51 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-19

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW (999,6kWp) wraz z infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, Celem projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW (999,6kWp) wraz z infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, wewnętrznymi
wewnętrznymi instalacjami kablowymi oraz przyłączem kablowym SN do sieci energetycznej na działce nr 243/3 w
instalacjami kablowymi oraz przyłączem kablowym SN do sieci energetycznej na działce nr 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski, gmina Tomaszów Lubelski"
miejscowości Tomaszów Lubelski, gmina Tomaszów Lubelski.
jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 999,6 kWp, z której ilość wyprodukowanej energii w skali roku wyniesie 1020 MWh. Ilość energii na potrzeby własne
funkcjonowania instalacji wynosi10 MWh/rok. Ilość energii elektrycznej netto przeznaczonej do sprzedaży 1010 MWh/rok Projektowana inwestycja obejmuje
wykonanie instalacji fotowoltaicznej w oparciu o panele i inwertery fotowoltaiczne, budowa transformatorowej stacji kontenerowej średniego napięcia wraz z
przyłączem SN do sieci energetycznej SN wraz z liniami kablowymi nN. Łączna powierzchnia zajmowana przez inwestycję wynosi 4712,68 m2.Projektowana
instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 3332 paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy 300 Wp. Zastosowane panele będą współpracowały z 38 inwerterami
25 kW każdy. Panele będą nachylone pod kątem 30st. do poziomu, skierowane w stronę południową - azymut 0st. Energia elektryczna produkowana przez
elektrownię będzie dostarczona do sieci energetycznej SN 15 kV, poprzez projektowaną stację transformatorową nN/SN wraz z linią kablową energetyczną SN.
Projektowana instalacja będzie wyposażona w monitoring poprawnej pracy elektrowni, który będzie służył do monitorowania elektrowni w celu wykrycia
uszkodzeń/zagrożeń wpływających na złą pracę instalacji. W skład wchodzą: kamery IP, rejestrator, okablowanie, urządzenie do komunikacji farmy przez łącze
internetowe. Zastosowano również technologię informacyjno-komunikacyjną. Poprzez połączenie inwerterów fotowoltaicznych z główmy sterownikiem. Pozwoli to
na optymalizowanie pracy elektrowni. W skład wchodzą: moduły komunikacyjne, główny sterownik, okablowanie, okablowanie, urządzenie do komunikacji
sterownika przez łącze internetowe

RPLU.04.02.00-06-0131/17

TERMOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 870 908,24

3 126 581,35

1 986 629,78

63,54 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-09

2019-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach FIRMY HANDLOWEJ "K A B I S" Bożena Kędziora szansą na rozwój
przedsiębiorstwa oraz poprawę jakości powietrza w województwie lubelskim.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Zakup trzech instalacji fotowoltaicznych o mocach 25,1
kW (lokalizacja Świdnik) oraz 2x 21,87 (lokalizacja Łuszczów i Lublin) przyczyni się to realizacji tego celu. Ponadto efektem realizacji projektu będzie
niewątpliwie pozytywny wpływ na środowisko naturalne, który zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych
jakim jest słońce oraz redukcja emisji pyłów w tym CO2. Dodatkowym efektem projektu jaki wnioskodawca zamierza uzyskać jest podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców regionu, poprzez działania informacyjno-promocyjne w zakresie korzyści jakie niesie za sobą energia pozyskiwana z OZE. Projekt
wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 20142020, oraz zakłada realizację określonych w nim wskaźników produktu i rezultatu opisanych poniżej (Sekcja C.II oraz C.III).

RPLU.04.02.00-06-0133/17

FIRMA HANDLOWA "K A B I S" BOŻENA KĘDZIORA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

450 795,00

366 500,00

201 575,00

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-11-24

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez produkcję energii z OZE na budynku stacji ''RAJOL''

Głównym celem projektu jest zmniejszenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 33,825 kW
przyczyni się to realizacji tego celu. Ponadto, efektem realizacji projektu będzie pozytywny wpływ na środowisko naturalne, który zostanie osiągnięty poprzez
wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych, tj. ze słońca oraz redukcja emisji pyłów, w tym CO2. Dodatkowym efektem projektu, jaki
Wnioskodawca zamierza uzyskać jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, poprzez działania informacyjno-promocyjne w zakresie
korzyści, które niesie za sobą energia pozyskiwana z OZE. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Osi
Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020, oraz zakłada realizację określonych w nim wskaźników produktu i rezultatu opisanych
poniżej (Sekcja C.II oraz C.III).

RPLU.04.02.00-06-0134/17

RAUL MITURA--SZERARD STACJA PALIW ''RAJOL''

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

196 800,00

160 000,00

104 000,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,73 kW na budynku firmy FLORIMEX H. PALUCH, M. HEREC SPÓŁKA
JAWNA.

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie oszczędności na zużyciu energii elektrycznej. Zakup instalacji
fotowoltaicznej o mocy 39,73 kW przyczyni się to realizacji powyższego celu. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie niewątpliwie pozytywny wpływ na
środowisko naturalne, który zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych jakim jest słońce oraz redukcja
emisji pyłów w tym CO2. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia
przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020, oraz zakłada realizację określonych w nim wskaźników produktu i rezultatu opisanych poniżej (Sekcja C.II oraz C.III).

RPLU.04.02.00-06-0135/17

FLORIMEX H. PALUCH, M. HEREĆ SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

231 978,00

188 600,00

122 590,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-12-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku firmy NEPTUN Sp. z o. o.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kW
przyczyni się to realizacji tego celu. Ponadto efektem realizacji projektu będzie niewątpliwie pozytywny wpływ na środowisko naturalne, który zostanie osiągnięty
poprzez wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych jakim jest słońce oraz redukcja emisji pyłów w tym CO2. Dodatkowym efektem
projektu jaki wnioskodawca zamierza uzyskać jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, poprzez działania informacyjno-promocyjne w
zakresie korzyści jakie niesie za sobą energia pozyskiwana z OZE. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020, oraz zakłada realizację określonych w nim wskaźników produktu i
rezultatu opisanych poniżej (Sekcja C.II oraz C.III).

RPLU.04.02.00-06-0137/17

"NEPTUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

214 819,50

174 650,00

96 057,50

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-05

2017-08-14

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Elektrownia Fotowoltaiczna EKO-SONIKA

Projekt dotyczy powstania na terenie fragmentu działki 408/1 zlokalizowanej w Stężycy, farmy fotowoltaicznej o mocy 718,2 kWp. Wnioskodawca,wytworzoną
energię będzie sprzedawać do sieci elektroenergetycznej, poprzez przyłącze i linie średniego napięcia. Zastosowane tam będą najnowsze typy paneli o mocy 300
W i najnowocześniejsze falowniki, jakie występują na rynku. Wszystkie dane pomiarowe będą dostępne on line przez 24 godziny na dobę. Dzięki realizacji
projektu zostaną osiągnięte cele związane ze zwiększeniem przychodów firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowej działalności gospodarczej (produkcja energii
z OZE). Projekt przyczyni się do zrealizowania wskaźników produktu i rezultatu oszacowanych w sekcji C II i C III wniosku.

RPLU.04.02.00-06-0138/17

EKO-SONIKA SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 171 500,93

2 656 457,03

2 115 336,73

79,63 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-03-01

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Elektrownia fotowoltaiczna AMFOLIA

Projekt dotyczy powstania na terenie działki 408/1 zlokalizowanej w Stężycy, farma fotowoltaiczna o mocy 760 kWp. Wytwarzana energia będzie sprzedawana do
sieci elektroenergetycznej, poprzez przyłącze i linie średniego napięcia. Zastosowane będą panele o mocy 300 W . Wszystkie dane pomiarowe będą dostępne on
line przez 24 godziny na dobę. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte cele związane ze zwiększeniem przychodów firmy poprzez wprowadzenie do oferty
nowej działalności gospodarczej (produkcja energii z OZE). Projekt przyczyni się do zrealizowania wskaźników produktu i rezultatu oszacowanych w sekcji C II i C
III wniosku .

RPLU.04.02.00-06-0139/17

AMFOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 405 632,50

2 798 540,35

2 229 037,38

79,65 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-03-01

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 499,77 kW w miejscowości Zabrodzie, gmina Urszulin celem propagowania
zielonej energii przez FOTON PROJEKT SP. Z O. O.

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 499,77 kW w miejscowości Zabrodzie, gmina Urszulin. Głównym celem projektu jest
wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. Efektem realizacji projektu będzie niewątpliwie pozytywny wpływ na środowisko naturalne,
który zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych jakim jest słońce oraz redukcja emisji pyłów w tym CO2 i
PM-10. Dodatkowym efektem projektu jaki wnioskodawca zamierza uzyskać jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, poprzez działania
informacyjno-promocyjne w zakresie korzyści jakie niesie za sobą energia pozyskiwana z OZE. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja
energii z OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020, oraz zakłada realizację określonych w nim
wskaźników produktu i rezultatu opisanych poniżej (Sekcja C.II oraz C.III).

RPLU.04.02.00-06-0144/17

FOTON PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

2 644 500,00

1 704 773,57

1 363 818,85

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2020-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 499,77 kW w miejscowości Zabrodzie, gmina Urszulin celem propagowania
zielonej energii przez TERKA ENERGY SP. Z O. O.

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 499,77 kW w miejscowości Zabrodzie, gmina Urszulin. Głównym celem projektu jest
wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. Efektem realizacji projektu będzie niewątpliwie pozytywny wpływ na środowisko naturalne,
który zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych jakim jest słońce oraz redukcja emisji pyłów w tym CO2 i
PM-10. Dodatkowym efektem projektu jaki wnioskodawca zamierza uzyskać jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, poprzez działania
informacyjno-promocyjne w zakresie korzyści jakie niesie za sobą energia pozyskiwana z OZE. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja
energii z OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020, oraz zakłada realizację określonych w nim
wskaźników produktu i rezultatu opisanych poniżej (Sekcja C.II oraz C.III).

RPLU.04.02.00-06-0145/17

TERKA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

2 669 545,47

1 704 773,57

1 363 818,85

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2019-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Przedsiębiorstwo Budowlane Handlu i Usług "R-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Głównym celem Projektu jest oszczędność energii elektryczne, uniezależnienie się od dostawców energii oraz redukcja emisji substancji szkodliwych do
środowiska. Cele Wnioskodawca zrealizuje poprzez produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE, która zostanie
wykorzystana na potrzeby własne. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej składającej się z 66 modułów PV, 3 falowników o
łącznej mocy 17,82 kWp. W wyniku montażu instalacji Inwestor będzie w stanie wyprodukować na potrzeby własne energię elektryczną, która częściowo zaspokoi
potrzeby Przedsiębiorstwa do prawidłowego funkcjonowania zakładu.W wyniku realizacji rzeczowego projektu osiągnięte zostaną przez Wnioskodawcę
następujące efekty techniczno-ekonomiczne, których produktami są: 1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. 2) Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1szt. 3) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,0178Mwe Rezultatami projektu
jest: 1) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy: 2) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących
OZE: 3) Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych: 13,582 Mg CO2. Grupą docelową planowanej inwestycji jest: - Wnioskodawca - Firma R-BUD Sp. z o.o.,
która dzięki realizacji inwestycji obniży koszty energii elektrycznej co pozwoli na szybszy rozwój przedsiębiorstwa, bezpośrednie otoczenie Inwestora Klienci
firmy. Inwestor dzięki realizacji projektu podniesie standard i jakość świadczonych usług, - Mieszkańcy Białej Podlaskiej - realizacja inwestycji przyczyni się do
zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery co poprawi ich jakość i komfort życia.

RPLU.04.02.00-06-0147/17

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HANDLU I USŁUG "R-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

90 898,87

73 901,52

48 035,98

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w przedsiębiorstwie Mariola Pikul Auto Pikul

Projekt polega na zainstalowaniu czterech instalacji fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie Mariola Pikul Auto Pikul: 1. o mocy 38,16 kW na dachu budynku
magazynowego w Puławach przy ul. Lubelskiej 63A, 2. o mocy 39,22 kW na dachu budynku magazynowo-serwisowego w Puławach przy ul. Lubelskiej 63A, 3. o
mocy 38,16 na dachu budynku w Kurowie, Olesin 11, 4. o mocy 18,55 na dachu budynku w Puławach przy ul. Lubelskiej 65. Realizacja inwestycji przyczyni się do
osiągnięcia następujących wskaźników produktu: liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 4, liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie - 1, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,13 MWe, dodatkowa zdolność wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych - 0,13MW oraz wskaźników rezultatu: produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Mwhe/rok 127,38 Mwhe oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 42,32 ton, a także produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Mwhe/rok - 127,38 Mwhe

RPLU.04.02.00-06-0150/17

MARIOLA PIKUL AUTO PIKUL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

687 266,22

555 072,09

305 289,64

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-09

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój przedsiębiorstwa SOB-CAR Zbigniew Sobstyl poprzez inwestycję w instalację fotowoltaiczną.

Celem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie należącym do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy o łącznej mocy 20,02 kW. Projekt ma na celu
również pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim jest promieniowanie słoneczne. Produkowana przez panele fotowoltaiczne energia
wykorzystywana zostanie do zasilenia sieci instalacji obiektu. Projekt polega na realizacji zadania polegającego na zakupie oraz uruchomieniu instalacji
fotowoltaicznej wraz z układem mocy i monitoringiem. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów: Zwiększenia dodatkowej zdolności wytwarzania
energii elektrycznej ze środków odnawialnych, liczby wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej, produkcji energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększeniu liczby wybudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i zwiększeniu liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.

RPLU.04.02.00-06-0151/17

SOB-CAR ZBIGNIEW SOBSTYL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

109 339,66

88 894,03

57 781,11

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój Przedsiębiorstwa Wielobranżowego RAFKOP Marek Wrotniak poprzez inwestycję w instalację fotowoltaiczną.

Celem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie należącym do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy o łącznej mocy 9,62 kW. Projekt ma na celu
również pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim jest promieniowanie słoneczne. Produkowana przez panele fotowoltaiczne energia
wykorzystywana zostanie do zasilenia sieci instalacji obiektu. Projekt polega na realizacji zadania polegającego na zakupie oraz uruchomieniu instalacji
fotowoltaicznej wraz z układem mocy i monitoringiem. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów: Zwiększenia dodatkowej zdolności wytwarzania
energii elektrycznej ze środków odnawialnych, liczby wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej, produkcji energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększeniu liczby wybudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i zwiększeniu liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.

RPLU.04.02.00-06-0152/17

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAFKOP MAREK WROTNIAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

55 505,08

45 126,08

29 331,95

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2018-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.02.00-06-0127/17

Rozwój przedsiębiorstwa Andrzej Buda poprzez inwestycję w instalację fotowoltaiczną.

Celem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie należącym do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy o łącznej mocy 10,92 kW. Projekt ma na celu
również pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim jest promieniowanie słoneczne. Produkowana przez panele fotowoltaiczne energia
wykorzystywana zostanie do zasilenia sieci instalacji obiektu. Projekt polega na realizacji zadania polegającego na zakupie oraz uruchomieniu instalacji
fotowoltaicznej wraz z układem blokady mocy i monitoringu. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów: Zwiększenia dodatkowej zdolności
wytwarzania energii elektrycznej ze środków odnawialnych, liczby wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej, produkcji energii elektrycznej z
nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększeniu liczby
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i zwiększeniu liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.

RPLU.04.02.00-06-0153/17

ANDRZEJ BUDA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

61 393,99

49 913,81

32 443,97

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2018-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój Przedsiębiorstwa Handlowego AKAN S.C. poprzez inwestycję w instalację fotowoltaiczną.

Celem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie należącym do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy o łącznej mocy 27,04 kW. Projekt ma na celu
również pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim jest promieniowanie słoneczne. Produkowana przez panele fotowoltaiczne energia
wykorzystywana zostanie do zasilenia sieci instalacji obiektu. Projekt polega na realizacji zadania polegającego na zakupie oraz uruchomieniu instalacji
fotowoltaicznej wraz z układem blokady mocy i monitoringu. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów: Zwiększenia dodatkowej zdolności
wytwarzania energii elektrycznej ze środków odnawialnych, liczby wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej, produkcji energii elektrycznej z
nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększeniu liczby
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i zwiększeniu liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.

RPLU.04.02.00-06-0155/17

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AKAN SPÓŁKA CYWILNA ANNA KRZYSZTOF NIZIOŁEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

140 065,17

113 874,12

74 018,17

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2018-10-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii/efektywność energetyczna w obiekcie przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie

Projekt obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW na obiekcie Wnioskodawcy, tj. biurowcu przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie. Dzięki
RPLU.04.02.00-06-0156/17
realizacji projektu nastąpi wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii jak również poprawa konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku. W zakresie prac
związanych z realizacją projektu przewidziano zastosowanie paneli fotowoltaicznych w technologii polikrystalicznej. Ze względu na aktualne zagospodarowanie
połaci dachu obiektu oraz zapewnienie najefektywniejszego profilu produkcji, panele zostaną umieszczone na fasadzie południowo-zachodniej. Całość elementów
umieszczonych na fasadzie czyli panele usadowione na konstrukcji aluminiowej zostaną połączone poprzez skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe wraz z
okablowaniem z inwerterem. Urządzenie to z kolei zapewni przetworzenie prądu stałego wytworzonego przez moduły na akceptowalny przez sieć prąd zmienny.
Włączenie w sieć obiektu wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie unormowane system zarządzania i komunikacji TIK który zapewni najwyższy profil
autokonsumpcji energii na obiekcie. Projekt swoją specyfiką wymaga ponadto wykonania termomodernizacji budynku (ściany przewidzianej do zastosowania
paneli fPV) która stanowi koszt niekwalifikowany. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie zatrudnienia Wnioskodawcy oraz wzrośnie świadomość
społeczeństwa w zakresie OZE zarówno na etapie inwestycyjnym jak i w trakcie pracy instalacji. W wyniku realizacji projektu powstanie instalacja o mocy
0,0396 MWe. CELEM GŁÓWNYM projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego ""INWESTPROJEKT" Lublin Spółka Akcyjna". WSKAŹNIKI: 1) Produkcja ee z
nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 43,300 MWe; 2) Produkcja ee z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE: 43,300 MWe; 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych : 14,388 tony równoważnika CO2; 4) Liczba nowo utworzonych
miejsc pracy (pozostałe formy): 1

"INWESTPROJEKT" LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

426 754,93

152 682,30

99 243,49

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-04-02

2019-08-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Solan T.Czech, Ł. Czech Spółka Jawna

W ramach projektu nastąpi dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o następujących parametrach: moc generatora PV: 34,51 kWp, powierzchnia generatora
PV: 199,5 m2, liczba modułów PV: 119 szt., liczba falowników: 2. Głównym celem projektu jest rozwój firmy SOLAN poprzez dostawę i montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy 34,51 kWp i produkcję 36,43 MWh rocznie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Cel zostanie osiągnięty poprzez instalację 119
paneli fotowoltaicznych o mocy 34,51 kWp na powierzchni 199,5 m2 dachu hali produkcyjnej firmy SOLAN. Realizacja celu głównego projektu zwiększy
możliwości firmy na wdrażanie nowych inwestycji rozwojowych. PRODUKTY PROJEKTU: a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt. b) Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1szt. c) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,03
MWe d) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 0,03 MW 2. REZULTATY: a) Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe
formy: 0,05 EPC b) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 36,433 MWhe/rok c) Produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 36,433 MWhe/rok d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(CI34): 12,1060 ton CO2 rocznie. GRUPY DOCELOWE PROJEKTU: Wnioskodawca oraz jego bezpośrednie otoczenie (pracownicy, współpracownicy, kontrahenci,
dostawcy, klienci, społeczność lokalna itp.), do których skierowane są przewidziane w projekcie działania związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej
mieszkańców . Projekt zakłada zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, dzięki
monitoringowi on-line instalacji. Projekt bezpośrednio dotyczy wykorzystania energii słonecznej przy zastosowaniu fotowoltaiki.

SOLAN T.CZECH, Ł. CZECH SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

203 280,12

165 268,39

107 424,45

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-08-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój Przedsiębiorstwa PUH Roltex Siedliszcze Sp. z o.o. poprzez inwestycję w instalację fotowoltaiczną.

Celem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na trzech obiektach należących do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy o łącznej mocy 25,22 kW. Zadaniem RPLU.04.02.00-06-0159/17
realizacji projektu jest pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim jest promieniowanie słoneczne. Produkowana przez panele fotowoltaiczne
energia wykorzystywana zostanie do zasilenia sieci instalacji obiektu. Projekt polega na realizacji zadania polegającego na zakupie oraz uruchomieniu instalacji
fotowoltaicznej wraz z układem monitoringu i blokady mocy. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów: Zwiększenia dodatkowej zdolności
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, liczby wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej, produkcji energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększeniu liczby wybudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i zwiększeniu liczby przedsiębiorstwo otrzymujących wsparcie.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ROLTEX SIEDLISZCZE" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

148 991,14

121 131,01

78 735,14

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2018-07-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój przedsiębiorstwa AVATN Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz poprzez inwestycję w instalację fotowoltaiczną.

Celem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie należącym do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy o łącznej mocy 39,78 kW. Projekt ma na celu
również pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim jest promieniowanie słoneczne. Produkowana przez panele fotowoltaiczne energia
wykorzystywana zostanie do zasilenia sieci instalacji obiektu. Projekt polega na realizacji zadania polegającego na zakupie oraz uruchomieniu instalacji
fotowoltaicznej wraz układem blokady i monitoringiem mocy. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów: Zwiększenia dodatkowej zdolności
wytwarzania energii elektrycznej ze środków odnawialnych, liczby wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej, produkcji energii elektrycznej z
nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększeniu liczby
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i zwiększeniu liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.

RPLU.04.02.00-06-0160/17

AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

205 026,65

166 688,33

108 347,41

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2018-07-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój Zakładu Produkcyjno - Handlowego INTROPAK S.C. poprzez inwestycję w instalację fotowoltaiczną.

Celem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie należącym do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy o łącznej mocy 10,92 kW. Projekt ma na celu
również pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim jest promieniowanie słoneczne. Produkowana przez panele fotowoltaiczne energia
wykorzystywana zostanie do zasilenia sieci instalacji obiektu. Projekt polega na realizacji zadania polegającego na zakupie oraz uruchomieniu instalacji
fotowoltaicznej wraz układem blokady mocy i monitoringu. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów: Zwiększenia dodatkowej zdolności
wytwarzania energii elektrycznej ze środków odnawialnych, liczby wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej, produkcji energii elektrycznej z
nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększeniu liczby
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i zwiększeniu liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.

RPLU.04.02.00-06-0161/17

ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY INTROPAK SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ
PAŚNIKOWSKI, LIDIA PAŚNIKOWSKA, TOMASZ PAŚNIKOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

62 786,46

51 045,90

33 179,83

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2018-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój przedsiębiorstwa FLEJMER poprzez inwestycję w instalację fotowoltaiczną.

Celem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie należącym do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy o łącznej mocy 17,94 kW. Projekt ma na celu
również pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim jest promieniowanie słoneczne. Produkowana przez panele fotowoltaiczne energia
wykorzystywana zostanie do zasilenia sieci instalacji obiektu. Projekt polega na realizacji zadania polegającego na zakupie oraz uruchomieniu instalacji
fotowoltaicznej wraz z układem mocy i monitoringiem. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów: Zwiększenia dodatkowej zdolności wytwarzania
energii elektrycznej ze środków odnawialnych, liczby wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej, produkcji energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększeniu liczby wybudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i zwiększeniu liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.

RPLU.04.02.00-06-0162/17

ZAKŁAD MASARSKI "FLEJMER" PRODUKCJA SPRZEDAŻ MIĘSA I WĘDLIN BARBARA FLEJMER

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

104 476,26

84 940,05

55 211,03

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Projekt dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 26,6 kWp w pierwszej i 31,92 kWp w drugiej lokalizacji. Inwestycja zostanie zrealizowana na dachu
budynku biurowego (ul. Łąkowa 13) i przemysłowego - hydroforni ( ul. Targowa 14) znajdujących się w Biłgoraju w gminie Biłgoraj w województwie lubelskim.
Planowana produkcja energii elektrycznej z instalacji to 27,637 kWh/rok w pierwszej lokalizacji i 29,360 kwh/rok w drugiej lokalizacji co daje łącznie 56,997
kWh/rok. Planowane łączne uniknięcie emisji CO2 wynosi 18,2478 tony/rok. Podstawowym celem projektu jest budowa odnawialnego źródła energii w celu
produkcji energii elektrycznej z czystych źródeł, wpływającego równocześnie na poprawę stanu środowiska m. in. poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji
do atmosfery. Oprócz wytwarzania energii elektrycznej projekt jednocześnie służy dywersyfikacji energii i zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do
atmosfery. W wyniku realizacji inwestycji wnioskodawca osiągnie m. in.: - zwiększenie zainstalowanej w kraju mocy OZE, - wzrost produkcji energii z OZE w
Polsce, - dywersyfikację dostaw energii elektrycznej, - bezpieczeństwo energetyczne, - wzrost/poprawa konkurencyjności na rynku
(lokalnym/regionalnym/krajowym/ międzynarodowym), - wprowadzenie nowych/ulepszenie dotychczasowych produktów/usług, - wzrost/utrzymanie
zatrudnienia, - budowa/rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa (edukacja ekologiczna). Cele projektu wpisują się w cele 4 Osi Priorytetowej RPO WL na
lata 2014-2020 "Energia przyjazna środowisku" oraz w cele Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. Celem 4 Osi Priorytetowej RPO WL na
lata 2014-2020 "Energia przyjazna środowisku" jest Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Celem Działania 4.2 jest realizacja zadań
przyczyniających się do m. in. wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020.

RPLU.04.02.00-06-0163/17

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

323 764,24

263 222,96

144 772,62

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-01-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp w firmie Henryk Kaproń

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa Henryk Kaproń do 31.12.2018. Cele
szczegółowe: 1. Dywersyfikacja źródeł energii i stworzenie warunków do uzyskania zdolności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie do 40 kW z OZE dzięki
zastosowaniu odnawialnego źródła energii słonecznej 2.Wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią minimalizującego straty energii generujące duże
koszty działalności i pogarszanie stanu środowiska naturalnego. 3. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i siarki do atmosfery wskutek prowadzonej działalności
gospodarczej. Zaplanowane zadania: 1. Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW Kluczowe wskaźniki projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 14,20 t/rok Produkcja
energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 42,74 MWhe/rok Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 1 EPC
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,0397 MW Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,0397 MWe Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt.

RPLU.04.02.00-06-0165/17

HENRYK KAPROŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

245 999,90

199 999,92

129 999,94

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii ze słońca w FHU Polak

Projekt dotyczy inwestycji, której celem jest utworzenie dwóch instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) na dwóch budynkach w Woli
Uhruskiej. Każda z instalacji fotowoltaicznych będzie miała moc 40 kWp i będzie zainstalowana na dachach. Energia elektryczna wytwarzana przez obie
instalacje będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Nadwyżka energii, która nie zostanie zużyta do
działalności będzie sprzedawana do Sieci Dystrybucyjnej. Cele projektu to: 1. Zmniejszenie kosztów operacyjnych prowadzonej działalności gospodarczej. 2.
Produkcja energii ze słońca (OZE). Projekt zakłada zakup 2 kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem a także przeprowadzenie działań
informacyjno-promocyjnych, prowadzących do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców. Wybrane przez Wnioskodawcę do realizacji wskaźniki
projektu to: Wskaźniki produktu: 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) 2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) Wskaźniki rezultatu: 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] 2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE [MWhe/rok] 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] 4. Liczba nowo
utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] Realizacja projektu planowana jest na okres od marca do maja 2018 roku.

RPLU.04.02.00-06-0167/17

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "POLAK" BEATA POLAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

454 640,00

368 000,00

239 200,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2018-08-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Krzywowola (działka 67)

Projekt polega na realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy 0,998 MW w miejscowości Krzywowola. Cele projektu: 1. Wdrożenie farmy fotowoltaicznej 0,998 MW
2. Osiągnięcie dodatkowego źródła przychodów 3. Dywersyfikacja oferty firmy 4. Ekspansja terytorialna firmy 5. Zwiększenie zatrudnienia poprzez stworzenie 1
etatu 6. Przyczynienie się do wzrostu wiedzy o OZE w województwie lubelskim poprzez działania edukacyjne 7. Wykorzystanie potencjałów firmy - wiedzy i
doświadczenia właściciela oraz zasobu w postaci działki 8. Wsparcie celów ekologiczny wynikających z pakietu klimatycznego i celów na poziomie województwa
lubelskiego. Wskaźniki: a) produktowe: -dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,998 MW - Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt. - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt. b) rezultatu -Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych - 365,50 ton CO2 -Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 1100
MWh/rok - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 1100 MWh/rok - Liczba utworzonych miejsc pracy - etat - 1
EPC Zadania: 1. Wykonanie instalacji - prace budowlane - marzec-kwiecień 2018 r. - złożonej z: Panel fotowoltaiczny 270W -3696 szt. Konstrukcja nośna
Falownik sieciowy - 16 szt. Stacja kontenerowa transformatorowa z monitoringiem pracy instalacji Okablowanie Podłączenie do SN Ogrodzenie Oświetlenie
Monitoring CCTV 2. Działania organizacyjne - na bieżąco - rozliczanie (w tym projektu budowlanego), weryfikacja postępu prac, wybór wykonawców, pozyskanie
koncesji na produkcję. Grupy docelowe: OSD i cały system energetyczny województwa, lokalni mieszkańcy (etat), interesariusze środowiskowi i polityczni (cele
polityki klimatycznej.)

RPLU.04.02.00-06-0168/17

ABBI ANDRZEJ BURCZYK - BIURO INŻYNIERSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 245 175,30

2 465 890,64

1 003 370,89

40,69 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-30

2018-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w spółce Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN".

Podstawowym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE, w przypadku Wnioskodawcy - energii
RPLU.04.02.00-06-0169/17
słonecznej. Wnioskodawca poprzez realizacje projektu weźmie udział w tworzeniu konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, zapewni dywersyfikację dostaw
oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, w tym swojego przedsiębiorstwa. Projekt przyczyni się do zwiększenia wykorzystania
niekonwencjonalnych źródeł energii (OZE) w bilansie ogólnym. Projekt zostanie zrealizowany w 1 zadaniu, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o
dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki projektu zostały wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis
techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną wytworzone w trakcie realizacji projektu: Nie dotyczy. Po realizacji projektu Wnioskodawca będzie produkował
energię elektryczną na potrzeby własnej działalności.

BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA "WOD-KAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

860 194,04

699 344,75

314 705,13

45,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rakołupy Duże, gmina Leśniowice

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału energii elektrycznej pozyskanej ze źródeł z promieniowania słonecznego w finalnym zużyciu energii w
województwie lubelskim. Osiągnięcie celu możliwe będzie poprzez realizację celów szczegółowych w postaci podniesienia konkurencyjności firmy PV Solar
Project Sp z o. o. poprzez inwestycję w ochronę środowiska i odnawialne źródła energii, poprawę jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie emisji CO2 do
atmosfery, podniesienie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa, zwiększenie wykorzystania poprzez firmę PV Solar Project nowoczesnych technik
informacyjnych i komunikacyjnych w zarządzaniu energią. Osiągniecie powyższej zdefiniowanych celów będzie możliwe przez działania zmierzające do
zainstalowania elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,9MW w miejscowości Rakołupy Duże. System ten wpłynie na zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej z
OZE powodując zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej z paliw konwencjonalnych. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące
wskaźniki rezultatu: Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-1, Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE [MWhe/rok]-845; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]-845; Szacowany
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok]-280,77.

RPLU.04.02.00-06-0170/17

PV SOLAR PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 680 149,94

3 037 394,21

2 429 915,36

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2018-08-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 417,6 kWp w przedsiębiorstwie P.P.H.U. SIATPOL K. Szcząchor

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego P.P.H.U. SIATPOL do 31.12.2019. Cele szczegółowe: 1.
Dywersyfikacja źródeł energii i stworzenie warunków do uzyskania zdolności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 417,6 kW z OZE dzięki zastosowaniu
odnawialnego źródła energii słonecznej 2.Wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią minimalizującego straty energii generujące duże koszty
działalności i pogarszanie stanu środowiska naturalnego. 3. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i siarki do atmosfery wskutek prowadzonej działalności
produkcyjnej. Zaplanowane zadania: 1. Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 417,6 kW Kluczowe wskaźniki projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 148,47 t/rok Produkcja
energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 446,83 MWhe/rok Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 1 EPC
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,4176 MW Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,4176 MWe Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt.

RPLU.04.02.00-06-0171/17

P.P.H.U. SIATPOL KAZIMIERZ SZCZĄCHOR

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

2 311 492,75

1 507 787,64

1 055 451,34

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie OZE w działalności przedsiębiorstwa Rozpędowscy sp. z o.o. spółka komandytowa

W ramach projektu zostanie utworzona instalacja fotowoltaiczna o mocy 24,84 kW, zamontowana na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Zagrody 115C w
gminie Garbów, powiat lubelski. Instalacja składa się z 92 sztuk paneli po 270 W. Do połączenia paneli fotowoltaicznych z siecią zasilającą zostanie
wykorzystany 3-fazowy inwerter o mocy 25 kW, zainstalowana zostanie rozdzielnica z zabezpieczeniami i ogranicznikami przepięć. W celu zabezpieczenia
instalacji zastosowane zostaną rozłączniki bezpiecznikowe 2-biegunowe 20 A 1000V DC. Ochronę przeciwprzepięciową stanowić będą modułowe ograniczniki
przepięć. Ponadto, w ramach wykorzystania TIK zamontowane zostanie urządzenie do inteligentnego zarządzania energią: aktywnie ograniczające moc w punkcie
przyłączenia do sieci, zapewniające automatyczną inteligentną kontrolę obciążeń przy wykorzystaniu technologii bluetooth, przesyłanie i odbieranie danych z
wykorzystaniem technologii "chmury". dzięki wykorzystaniu lokalnych prognoz generacji energii fotowoltaicznej i profili uczenia się obciążenia urządzeń, energia
może być wykorzystywana bardziej efektywnie. Urządzenie pozwala na stały dostęp do informacji o pracy instalacji i osiąganych parametrach. Wnioskodawca
dysponuje pełną gotowością do realizacji inwestycji: dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana instalacja, odpowiednim
zapleczem finansowym. Inwestycja z uwagi na wielkość instalacji (instalacja poniżej 40 kW montowana na dachu budynku) nie wymaga wypisu i wyrysu z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, pozwolenia lub zgłoszenia robót budowlanych, opinii środowiskowej. W związku z realizacją projektu
prowadzone będą działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną, co potwierdza list intencyjny.

RPLU.04.02.00-06-0172/17

ROZPĘDOWSCY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

145 140,00

118 000,00

76 700,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia słoneczna w Gospodarstwie SZCZEPANÓWKA

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,86 kWp, która produkować będzie "czystą" en. elektr. na potrzeby własne
RPLU.04.02.00-06-0173/17
przedsiębiorstwa. Instalacja składać się będzie ze 134 sztuk modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych; moc każdego modułu wyniesie 290 Wp, 2
inwerterów, konstrukcji montażowej, systemu okablowań i zabezpieczeń przepięciowych oraz systemu zarządzania energią. Panele fotowoltaiczne zostaną
zainstalowane na dachu chłodni. Roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie 38,188 MWh. Powstałe czasowo nadwyżki zostaną odprowadzona do sieci.
Instalacja fotowoltaiczna jest "zeroemisyjna". Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 12,68 ton równoważnika CO2. Głównym celem projektu jest
produkcja en. Elektr., pochodzącej z promieniowania słonecznego na potrzeby własne przedsiębiorstwa i odprowadzenie nadwyżek do istniejącej sieci
energetycznej. Celami pośrednimi są: - redukcja zużycia energii elektrycznej z nieodnawialnych źródeł energii - redukcja emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery - redukcja kosztów energii elektrycznej - wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. - wzrost świadomości ekologicznej pracowników,
klientów firmy i okolicznych mieszkańców, stymulacja rozwoju nowoczesnych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (dobre praktyki).
WSKAŹNIKI: Wskaźniki produktu: - dodatkowa zdolność wytwarzania EE ze źródeł odnawialnych - 0,03886 MWe - dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych - 0,03886 MW - liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 przedsiębiorstwo - liczba wybudowanych jednostek wytwarzania EE z OZE
- 1 szt. Wskaźniki rezultatu: - produkcja EE z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 38,188 MWhe/rok - szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych - 12,68 ton równoważnika CO2/rok. Projekt realizowany będzie w okresie 01.03-30.09.2018. Planowane nakłady finansowe wyniosą 164.001,00 zł
netto.

GOSPODARSTWO OGRODNICZE SZCZEPANÓWKA ELŻBIETA BUŁA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

201 721,23

164 001,00

106 600,65

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2018-10-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 42 w miejscowości Stanisławów

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,95 MW na działce nr 42 w Stanisławowie w obrębie Gminy Wola Uhruska. RPLU.04.02.00-06-0174/17
Wnioskodawca posiada prawo do nieruchomości, na której będzie wybudowana farma do 27.11.2036 na podstawie umowy dzierżawy z dn. 28.11.2016.
Elektrownia będzie się składać z wysokowydajnych paneli fotowoltaicznych (3403 szt. o mocy 280 W, zakładając wysoki minimalny współczynnik skuteczności
modułu na poziomie 17,0%) zainstalowanych na stelażach wykonanych z ocynkowanej stali i aluminium o kacie nachylenia 36o, podłączonych do inwerterów o
sprawności co najmniej 98%, stacji nn/SN. Farma będzie wyposażona w urządzenia i systemy do ciągłego monitoringu jej pracy maksymalnie wykorzystując farmę
do produkcji energii oraz zapewniając monitoring ewentualnych uszkodzeń. Szczegółowo powyższe przedstawiono w projekcie technicznym oraz kosztorysie. Ze
względu na położenie farmy (jeden z najbardziej nasłonecznionych regionów w kraju) oraz zaawansowaną technologię projektowana elektrownia będzie w stanie
wyprodukować w ciągu roku łącznie około 1025 MWh energii elektr. Wytworzona energia elektr. będzie dostarczana do sieci energetycznej SN 15 kV poprzez stację
transformatorową nn/SN. Przewidywany czas eksploatacji farmy to 25 lat. Zastosowana technologia spełnia kryteria i normy ekologiczne UE określone w
obwieszczeniach Prezesa PKN w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Projekt będzie realizowany w II połowie 2018 r. Na dzień złożenia wniosku
Wnioskodawca posiada wszystkie formalno-prawne dokumenty, włącznie z pozwoleniem na budowę i zabezpieczeniem wkładu własnego, nie występuje ryzyko nie
zrealizowania projektu z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy. Projekt będzie realizowany na zasadzie pośrednich wniosków o płatność. W wyniku realizacji
projektu nastąpi zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 2 765,23 Mg. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na następujących odbiorców: - wnioskodawca, odbiorcy energii elektrycznej.

FFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 488 270,00

2 731 369,95

2 185 095,96

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-05-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii elektrycznej z OZE w Euro-Car Sp. z o.o.

Projekt polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej na istniejącym budynku handlowo-usługowym (autoryzowany dealer samochodów Renault i Dacia).
System fotowoltaiczny podłączony będzie na stałe do sieci elektroenergetycznej. Ewentualna nadwyżka energii elektrycznej wyprodukowana przez fotoogniwa
odsprzedawana będzie zarządcy sieci elektroenergetycznej. W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzić będą: ogniwa fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy 265
Wp - 150 szt. wraz z osprzętem do montażu; inwertery fotowoltaiczne trójfazowe o mocy maksymalnej 20kW - 2 kpl., zabezpieczenia po stronie prądu stałego,
zabezpieczenia po stronie prądu zmiennego, tablica przyłączeniowa TGPV - 1 kpl. Całość robót wykonać zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa
Budowlanego. Instalowany sprzęt będzie fabrycznie nowy i będzie posiadać minimum 5-letnią gwarancję producenta, a całość instalacji będzie objęta 3-letnią
rękojmią. Parametry instalacji (dane z projektu budowlanego): moc przyłączeniowa wprowadzana Pp = 39,75 kW; sprawność układu S = 95%; uzysk (roczny energii
elektrycznej) E = 37.762,5 kWh; napięcie zasilania Un = 400V; ilość energii elektrycznej pobieranej przez budynek w roku poprzedzającym E0 = 62.000 kWh;
zakładana redukcja emisji emisji CO2 (zastąpienie źródła kopalnego bezemisyjnym) - 60,91%.

EURO-CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

208 939,90

169 869,84

110 415,39

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2019-01-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.02.00-06-0158/17

RPLU.04.02.00-06-0177/17

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Matmex poprzez zastosowanie innowacyjnych metod produkcji
i wykorzystania energii z OZE .

Projekt zakłada zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku biurowo-usługowo- produkcyjnego firmy. Obiekt na którym zostaną położone panele
pokryty jest blachą falistą. Obiekt można podzielić na trzy części: 1. Pomieszczenia biurowe firmy 2. Pomieszczenia fotelowe, przeznaczone na wynajem pokoi
gościnnych 3. Hala produkcyjna (spawalnicza) do produkcji konstrukcji stalowych na potrzeby własne Zastosowanie OZE : - energia do produkcji - energia do
podgrzewania wody w pomieszczeń hotelowych i całym obiekcie - energia dla pomp poboru wody - oświetlenia placu, urządzeń biurowych, oświetlenia
pomieszczeń CEL: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez możliwość uzyskania znacznych oszczędności na zakupie energii z sieci oraz
ograniczenie kosztów zużycia energii w firmie oraz: * redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a co za tym idzie- zapobiegamy globalnemu ociepleniu
poprzez zamianę konwencjonalnych metod pozyskiwania źródeł energii na energię elektryczną pozyskiwaną i wykorzystaną przy użyciu innowacyjnych metod OZE
* Zastosowanie innowacyjnych metod pozyskiwania energii /produkcji energii do własnych potrzeb produkcyjnych firmy * Możliwość odsprzedaży do sieci
nadwyżki wyprodukowanej energii po cenie z rynku hurtowego. * zminimalizowanie zależności od zmiennych uwarunkowań rynkowych (spodziewane już od
przyszłego roku podwyżki cen energii) oraz poprawia pewności i jakości zasilania, np. w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej. * Zwieszenie
świadomości ekologicznej * Nowe miejsca pracy dzięki przeniesieniu produkcji do Polski oraz rozszerzeniu działalności na usługi związane z hotelarstwem i
gastronomią

RPLU.04.02.00-06-0179/17

MATMEX SYLWESTER JAROŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

227 733,39

185 149,10

120 346,91

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-30

2018-11-23

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej służącej produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez firmę
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KAPICA MARKET Florian Kapica

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa PP-H KAPICA MARKET do 31.12.2018.
Cele szczegółowe: 1. Dywersyfikacja źródeł energii i stworzenie warunków do uzyskania zdolności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 40 kW z OZE
dzięki zastosowaniu odnawialnego źródła energii słonecznej 2.Wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią minimalizującego straty energii generujące
duże koszty działalności i pogarszanie stanu środowiska naturalnego. 3. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i siarki do atmosfery wskutek prowadzonej
działalności produkcyjnej. Zaplanowane zadania: 1. Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż
instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW Kluczowe wskaźniki projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 27,37 t/rok
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 42,419 MWhe/rok Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe
formy - 1 EPC Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,04 MW Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych - 0,04 MWe Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt.

RPLU.04.02.00-06-0182/17

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "KAPICA MARKET" FLORIAN KAPICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

245 999,90

199 999,92

129 999,94

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym MARKOPOL Sp. z o. o.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Markopol Sp. z o. o. poprzez budowę nowej instalacji OZE do wytwarzania RPLU.04.02.00-06-0183/17
energii elektrycznej w okresie od 01.04.2018do31.05.2018r, w której planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest
mniejsza niż 400 MWh/rok (produkcja energii elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce). Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa nastąpi
dzięki zakupionym w projekcie środkom trwałym: moduły fotowoltaiczne; licznik energii elektrycznej; inwerter trójfazowy; okablowanie; skrzynki elektryczne;
struktura wsporcza do paneli fotowoltaicznych. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo Markopol Sp. z o.o. oraz jego pracownicy. Projekt ma na celu
podniesienie konkurencyjności firmy na rynku energii odnawialnej w woj. lubelskim poprzez zaspokojenie rosnących własnych potrzeb energetycznych. Projekt
odnosi się do celu szczegółowego priorytetu IV w RPO WL 2014-2010, tj. wspierania działań mających zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu poprzez
wykorzystanie jego naturalnych uwarunkowań i potencjałów. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu założona mikroinstalacja fotowoltaiczna zwiększy
konkurencyjność firmy, podniesie wydajność jej pracy, wprowadzi oszczędności w codziennej działalności. W ramach projektu zostanie wsparty rozwój
nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych, który będzie podstawą dla funkcjonowania nowej instalacji OZE w przedsiębiorstwie Markopol Sp. z
o. o. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu m.in: Lb. Wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE-1szt; wskaźniki
rezultatu: Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalcji wykorzyst. OZE: 39Mwh.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARKOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

224 623,10

180 000,00

117 000,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych - FUH Nogalski Mirosław

Przedmiotem projektu jest zakup dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy nominalnej 10 i 20 kW i montaż ich w lokalizacjach użytkowanych przez
przedsiębiorstwo wnioskodawcy, na dachach znajdujących się tam budynków. Celem realizacji projektu jest zwiększenie ilości energii pozyskiwanej ze źródeł
odnawialnych, poprawa jakości i ochrony środowiska, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery, a także redukcja kosztów zużycia
energii elektrycznej przez wnioskodawcę. Przewidywana ilość energii generowanej rocznie przez instalację to 27,95 MWh. Realizacja projektu pozwoli na
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 9,28 ton rocznie, zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą w niniejszym konkursie.

RPLU.04.02.00-06-0184/17

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA NOGALSKI MIROSŁAW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

270 600,00

220 000,00

143 000,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2018-07-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 0.6 MW W MIEJSCOWOŚCI RÓŻANIEC DRUGI

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym regionu województwa lubelskiego. Osiągnięcie celu głównego będzie
możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych, którymi są: * wykorzystanie potencjału energetyki słonecznej w procesie wytwarzania energii elektrycznej w
regionie, * produkcja energii z OZE poprzez budowę jednostki wytwarzania energii z OZE w regionie. Produkcja energii z OZE przyczyni się do osiągnięcia celów
nadrzędnych, jakimi są: * zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne, * zwiększenie
poziomu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki
rezultatu: Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 592,00 MWhe/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 592,00 MWhe/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 196,71
[tony równoważnika CO2/rok] | W ramach projektu założono realizację zadania: Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy 0,6MW w miejscow. Różaniec Drugi.
Zakres rzeczowy zakłada: czyszczenie terenu, przygotow. placu budowy, wykon. konstrukcji wsporczych pod panele fotowolt., montaż paneli fotowolt. o mocy
260Wp, montaż inwerterów, montaż transformatora, układanie kabli, posadowienie stacji kontenerowej, układanie przewodów izolowanych, układanie
przewodów giętkich, montaż osprzętu modułowego, tablice rozdzielcze i obudowy, złącza rynnowe, badania i pomiary instal.i uziemiającej, piorunochr. i skuteczn.
zerowania, sprawdz. i pomiar obwodu elektrycz., montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej, montaż i stawianie słupów oświetlen., przebudowa słupa
przyłączeniowego. Wnioskodawca jest w pełni gotowy do realizacji projektu, posiada niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, w tym prawomocne pozwolenie na
budowę.

RPLU.04.02.00-06-0185/17

"ENERGY SUN" S.C. KRZYSZTOF KOWACKI EWA KOWACKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

2 795 357,15

1 638 793,32

1 311 034,65

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-07

2019-06-20

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Przedmiotem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 999,92 kW w miejscowości Frampol w powiecie biłgorajskim. Energia elektryczna wytwarzana
przez farmę - ok. 1.150 MWhe - w całości zasilać będzie lokalną sieć energetyczną. Projekt zakłada budowę wolnostojących paneli fotowoltaicznych
umieszczonych na stalowej konstrukcji oraz typowej kontenerowej stacji transformatorowej. Projektowana instalacja będzie składać się z 3.448 paneli PV w
modułach po 12 szt. Stacja transformatorowa będzie dostarczona przez producenta jako moduł gotowy do instalacji. Dodatkowo planuje się ogrodzenie obszaru
inwestycji (względy bezpieczeństwa). Moduły PV rozmieszczone będą równomiernie, w sposób zapewniający ich maksymalne nasłonecznienie. Realizacja projektu
będzie neutralna dla środowiska. Lokalizacja projektu znajduje się poza obszarami Natura 2000.

RPLU.04.02.00-06-0186/17

RE RYT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 503 161,45

2 751 497,93

2 192 393,55

79,68 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2019-10-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Przedmiotem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 999,92 kW w miejscowości Frampol w powiecie biłgorajskim. Energia elektryczna wytwarzana
przez farmę - ok. 1.150 MWhe - w całości zasilać będzie lokalną sieć energetyczną. Projekt zakłada budowę wolnostojących paneli fotowoltaicznych
umieszczonych na stalowej konstrukcji oraz typowej kontenerowej stacji transformatorowej. Projektowana instalacja będzie składać się z 3.448 paneli PV w
modułach po 12 szt. Stacja transformatorowa będzie dostarczona przez producenta jako moduł gotowy do instalacji. Dodatkowo planuje się ogrodzenie obszaru
inwestycji (względy bezpieczeństwa). Moduły PV rozmieszczone będą równomiernie, w sposób zapewniający ich maksymalne nasłonecznienie. Realizacja projektu
będzie neutralna dla środowiska. Lokalizacja projektu znajduje się poza obszarami Natura 2000.

RPLU.04.02.00-06-0187/17

INTI RYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 532 553,98

2 750 836,69

2 191 316,50

79,66 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2019-10-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzrost wykorzystania OZE, instalacja fotowoltaiczna do 40 kW w miejscowości Biała Podlaska

Projekt wpisuje się w cele działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020 i
dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej instalacji OZE sztuk 1 o mocy 0,035 MW i planowanej
średniej produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu poniżej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami strategicznymi województwa oraz
gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (dodatkowe moce wytwórcze), poprawa jakości powietrza
przez zastąpienie poboru e.e. z sieci pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych- energią ze źródeł odnawialnych (redukcja emisji CO2 i pyłów w tym PM10),
podniesienie świadomości ekologicznej innych mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu dotyczy budowy instalacji OZE (sztuk 1) o
mocy 0,035 MW (wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 40 kW) wraz z systemem monitoringu pracy przy
wykorzystaniu TIK. Ogólna moc zainstalowana w projekcie wyniesie 0,035 MW. Z rodzaju instalacji w projekcie oraz średniego czasu pracy instalacji PV w roku i
sprawności urządzeń po uwzględnieniu ubytków i strat wynika produkcja roczna energii elektrycznej netto ogółem w projekcie (36,60 MWh/rok). Cel w projekcie
wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i rezultatu (określone w sekcji VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to przedsiębiorstwo
Wnioskodawcy (energia z instalacji przeznaczona na potrzeby własne). Wartość netto projektu 170005,38 zł (brutto 209106,62 zł), wydatki kwalifikowane
167400,38 zł (pomoc publiczna art. 41 ust 6 lit c GBER). Technologia w projekcie, rodzaj źródła odnawialnego - energia promieniowania słonecznego. Nowa
instalacja. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i regulaminem konkursu.

RPLU.04.02.00-06-0189/17

PPUH "ORION" SACEWICZ KRZYSZTOF

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

209 106,62

167 400,38

108 810,24

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-02

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 598,8 kW

Celem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 598,8 kW. Obiekt będzie służył do produkcji prądu z promieni słonecznych, przy takiej produkcji
znacznie redukujemy emisje co2. Nawiązanie współpracy z szkołami w celu uświadamiania jak taka energia jest nam potrzebna aby nie zanieczyszczać
środowisko.

RPLU.04.02.00-06-0192/17

SYNERGY SOLUTION SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

3 688 594,41

2 283 584,69

1 526 119,64

66,83 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-30

2018-11-23

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kW na budynku firmy FIORINDI GABRIELE GTECH

Głównym celem projektu jest zmniejszenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kW
przyczyni się to realizacji powyższego celu. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie niewątpliwie pozytywny wpływ na środowisko naturalne, który
zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych jakim jest słońce oraz redukcja emisji pyłów w tym CO2. Projekt
wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 20142020, oraz zakłada realizację określonych w nim wskaźników produktu i rezultatu opisanych poniżej (Sekcja C.II oraz C.III).

RPLU.04.02.00-06-0193/17

FIORINDI GABRIELE GTECH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

220 047,00

178 900,00

116 285,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą VeggieFresh Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa VeggieFresh Sp. z o.o. do 31.12.2019.
Cele szczegółowe: 1. Dywersyfikacja źródeł energii i stworzenie warunków do uzyskania zdolności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie do 2 MW z OZE
dzięki zastosowaniu odnawialnego źródła energii słonecznej 2.Wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią minimalizującego straty energii generujące
duże koszty działalności i pogarszanie stanu środowiska naturalnego. 3. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery wskutek prowadzonej działalności
gospodarczej. Zaplanowane zadania: 1. Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 2 MW Kluczowe wskaźniki projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 132,243 t/rok. Produkcja
energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 397,987 MWhe/rok

RPLU.04.02.00-06-0194/17

VEGGIEFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

2 213 860,70

1 799 886,75

1 169 926,38

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zwiększenie efektywności energetycznej firmy Paweł Skerczyński Handel i Usługi poprzez montaż pomp ciepła

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez budowę instalacji pomp ciepła produkujących ciepło z OZE w
kompleksie rekreacyjnym w Droblinie. W projekcie planowane jest jedno zadanie, polegające na budowie 4 instalacji pomp ciepła. W przedmiotowej następować
będzie konwersja ciepła geotermalnego na energię cieplną Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników: 1) Produktu: Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,08 MWt; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,08 MW; Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE szt.4 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 szt.; 2) Rezultatu: Produkcja energii
cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 167,82 MWht/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujących OZE 167,82 MWht/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 57,35 [tony równoważnika CO2/rok].
Wyprodukowana w ramach projektu energia cieplna będzie w całości zużywana na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

RPLU.04.02.00-06-0195/17

PAWEŁ SKERCZYŃSKI HANDEL I USŁUGI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

550 102,06

363 807,44

236 474,81

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-31

2019-04-01

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

012 Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska)
oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej
na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru)

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa fotowoltaicznych instalacji dachowych w Orchówku i Włodawie o łącznej mocy 35,08 kW

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,035 MW pokrywającej potrzeby własne przedsiębiorstwa na
energie elektryczną, zlokalizowane w: 1. Budynek warsztatowo - garażowy, Orchówek, działka nr 650/2, powierzchnia dachu zajmowana prze panele to około 132
m2, moc zainstalowana 25,20 kW. Wnioskodawca jest właścicielem budynku. 2. Budynek magazynowo - warsztatowy, Włodawa, ul. Jasna 1, działka nr 1696/2,
powierzchnia dachu zajmowana prze panele to około 60 m2, moc zainstalowana 9,88 kW. Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym budynku. Elektrownia
będzie się składać z wysokowydajnych paneli fotowoltaicznych (38 szt. o mocy 260 W i , 84 szt. o mocy 300 W zakładając wysoki minimalny współczynnik
skuteczności modułu na poziomie 16,7%) zainstalowanych na stelażach wykonanych z ocynkowanej stali i aluminium o kacie nachylenia 25o, podłączonych do
inwerterów o sprawności co najmniej 98%. Szczegółowo powyższe przedstawiono w projektach technicznych oraz kosztorysach. Ze względu na położenie
instalacji (jeden z najbardziej nasłonecznionych regionów w kraju) oraz zaawansowaną technologię projektowana instalacja będzie w stanie wyprodukować w
ciągu roku łącznie około 37 MWh energii elektr. Wytworzona energia elektr. będzie zużyta na zapewnienie potrzeb własnych przedsiębiorstwa. Przewidywany czas
eksploatacji instalacji to 25 lat. Zastosowana technologia spełnia kryteria i normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa PKN w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych. Projekt będzie realizowany w II połowie 2018 r. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca posiada wszystkie formalno-prawne
dokumenty (zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 Prawa Budowlanego Montaż urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz
wolnostojących kolektorów nie wymaga zgłoszenia właściwemu organowi ani pozwolenia na budowę), nie występuje ryzyko nie zrealizowania projektu z przyczyn
niezależnych od Wnioskodawcy.

RPLU.04.02.00-06-0197/17

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ENERGETYK" SPÓŁKA JAWNA F.
BRZOZOWSKI, J. KĘDZIERAWSKI.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

140 201,25

113 984,76

74 090,09

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2018-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna - Barbara Rułka USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE HANDEL I PRODUKCJA DREWNA

W ramach projektu zostanie utworzona instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,96 kW na działkach o nr 162, 163 w miejscowości Cezaryn, gmina Żyrzyn, powiat
puławski. Instalacja składa się z 148 sztuk paneli po 270 W. Do połączenia paneli fotowoltaicznych z siecią zasilającą zostaną wykorzystane dwa 3-fazowe
inwertery, zainstalowana zostanie rozdzielnica z zabezpieczeniami i ogranicznikami przepięć. W celu zabezpieczenia instalacji zastosowane zostaną rozłączniki
bezpiecznikowe 2-biegunowe 20 A 1000V DC, wykonane zostaną wewnętrzna instalacja elektryczna i trzy zwody pionowe o wysokości 3 m w celu zapewnienia
ochrony odgromowej. Ochronę przeciwprzepięciową stanowić będą modułowe ograniczniki przepięć. Ponadto, w ramach wykorzystania TIK zamontowany
zostanie router GSM z modułem Wi-Fi, który pozwoli na zdalne, automatyczne przesyłanie danych o pracy i parametrach osiąganych przez instalację.
Wnioskodawca dysponuje pełną gotowością do realizacji inwestycji: dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana instalacja,
dokumentacją techniczną i kosztorysem inwestorskim, wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który potwierdza możliwość
montażu instalacji na przedmiotowej nieruchomości, opinią Starosty Puławskiego w zakresie braku potrzeby uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót
budowlanych, opinią Wójta Gminy Żyrzyn w zakresie braku potrzeby przeprowadzania postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko. W związku z
realizacją projektu prowadzone będą działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną, co potwierdza list intencyjny.

RPLU.04.02.00-06-0198/17

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE HANDEL I PRODUKCJA DREWNA BARBARA RUŁKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

260 426,77

211 729,08

137 623,90

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii odnawialnej w Lubelskim Centrum Diagnostycznym

PRZEDMIOTEM projektu jest budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych - jednej o mocy 17,50 kW (instalacja dachowa) oraz drugiej o mocy 20,00 kW (instalacja
naziemna) - instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Głównym CELEM projektu jest podniesienie konkurencyjności
Lubelskiego Centrum Diagnostycznego poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego. W EFEKCIE
REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: - NA POZIOMIE PRODUKTU: * Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (CI30). * Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. * Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE. * Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). - NA POZIOMIE REZULTATU: * Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(CI34). * Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. * Produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE. * Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy.

RPLU.04.02.00-06-0199/17

TOMASZ BLICHARSKI LUBELSKIE CENTRUM DIAGNOSTYCZNE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

230 703,23

187 563,60

121 916,33

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2018-07-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii elektrycznej z OZE w przedsiębiorstwie PARK Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Sitaniec Błonie w powiecie zamojskim. Energia elektryczna wytwarzana przez farmę - ok. RPLU.04.02.00-06-0201/17
95,61 MWh - przeznaczona będzie dla zaspokojenia potrzeb własnych przedsiębiorstwa wnioskodawcy, zaś nadwyżki produkcji przekazywane będą do lokalnej
sieci energetycznej. Projektowana instalacja zamocowana będzie na stelażach z profili ceowych i kształtowników kapeluszowych w systemie wolnostojącym.
Powierzchnia działki wynosi 4.100 mkw., co umożliwi zainstalowanie 304 szt. paneli PV. Wnioskodawca zamierza wykorzystać nowoczesne i wydajne panele typu
Sunmodule Plus SW 290 Mono o mocy 290 Wp (lub podobne), a także inwertery fotowoltaiczne typu KACO Good Blueplanet 20.0 TL3-INT w ilości 4 szt. Taka
konfiguracja oferować będzie rzeczywistą moc ok. 83,50 kW (88,28 kW - moc teoretyczna przy sprawności 100%). Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę z
lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej, tj. PGE o. Zamość - dzięki umowie nadwyżki energii będą zasilały miejską sieć energetyczną. Realizacja projektu
(budowa elektrowni), a także późniejsza eksploatacja obiektu, są neutralne na środowiska. Nie występuje zapotrzebowanie na wodę i wytwarzanie ścieków, brak
zanieczyszczeń gazowych i jakichkolwiek odpadów stałych i płynnych. Brak również emisji hałasu i wibracji. Wpływ instalacji na glebę i wody powierzchniowe i
podpowierzchniowe określono na zerowy (neutralny).

"PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

601 325,63

458 882,63

252 385,44

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2018-12-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Działanie 4.2 - Fotowoltaika

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w Spółce poprzez pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii. Projekt zakłada budowę instalacji
fotowoltaicznej o mocy 40 kW, z której wyprodukowana energia zostanie przeznaczona na częściowe zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa.

RPLU.04.02.00-06-0205/17

BRENAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

224 689,22

182 674,16

100 470,78

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-18

2019-11-27

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kW na potrzeby funkcjonowania karczmy ZACISZE

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa ZACISZE Bożena Struk do 31.12.2018.
Cele szczegółowe: 1. Dywersyfikacja źródeł energii i stworzenie warunków do uzyskania zdolności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 40 kW z OZE
dzięki zastosowaniu odnawialnego źródła energii słonecznej 2.Wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią minimalizującego straty energii generujące
duże koszty działalności i pogarszanie stanu środowiska naturalnego. 3. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery wskutek prowadzonej działalności
gastronomicznej. Zaplanowane zadania: 1. Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW Kluczowe wskaźniki projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 14,20 t/rok, Produkcja
energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 42,749 MWhe/rok Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 1 EPC
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,0397 MW Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,0397 MWe Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt.

RPLU.04.02.00-06-0207/17

BOŻENA EWA STRUK ZACISZE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

245 999,90

199 999,92

129 999,94

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie OZE w działalności przedsiębiorstwa Allnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W ramach projektu zostaną utworzone dwie instalacje fotowoltaiczne zamontowane o mocy odpowiednio 20 kW i 35,89 kW (łącznie 55,89 kW), zamontowane na
dachach budynków zlokalizowanych przy ul. Listopadowej 4 w Międzyrzecu Podlaskim, powiat bialski. Instalacje składają się z 207 sztuk paneli po 270 W. Do
połączenia paneli fotowoltaicznych z siecią zasilającą zostaną wykorzystane dwa 3-fazowe inwertery o mocy 20 kW i 36 kW, zainstalowana zostanie rozdzielnica
z zabezpieczeniami i ogranicznikami przepięć. W celu zabezpieczenia instalacji zastosowane zostaną rozłączniki bezpiecznikowe 2-biegunowe 20 A 1000V DC.
Ochronę przeciwprzepięciową stanowić będą modułowe ograniczniki przepięć. Ponadto, w ramach wykorzystania TIK zamontowane zostaną 2 urządzenia do
inteligentnego zarządzania energią: - urządzenie do monitorowania i zarządzania energią, pozwalające na zdalne wykrywanie urządzeń i mapowanie adresów
RS485, zdalne sterowanie mocy czynnej i biernej, z łatwym dostępem do zarządzania instalacją z urządzeń mobilnych, generujący proaktywne raporty o
wydajności i alarmach, pozwalający na zgłaszanie usterek poprzez SMS i mail - urządzenie do monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem technologii
"chmury" Wnioskodawca dysponuje pełną gotowością do realizacji inwestycji: dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana
instalacja, odpowiednim zapleczem finansowym. Inwestycja z uwagi na wielkość instalacji (2 instalacje poniżej 40 kW montowane na dachach budynków) nie
wymaga wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, pozwolenia lub zgłoszenia robót budowlanych, opinii środowiskowej. W
związku z realizacją projektu prowadzone będą działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną, co potwierdza list intencyjny.

RPLU.04.02.00-06-0208/17

ALLNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

298 890,00

243 000,00

157 950,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie

Projekt polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej na działce gruntowej przy ul. Gorajskiej 51 w Szczebrzeszynie. System fotowoltaiczny podłączony
będzie na stałe do sieci elektroenergetycznej. Ewentualna nadwyżka energii elektrycznej wyprodukowana przez fotoogniwa odsprzedawana będzie zarządcy sieci
elektroenergetycznej. W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzić będą: ogniwa fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy 290 Wp - 152 szt. wraz z osprzętem do
montażu; inwertery fotowoltaiczne trójfazowe o mocy maksymalnej 20kW - 2 kpl., zabezpieczenia po stronie prądu stałego, zabezpieczenia po stronie prądu
zmiennego, system zarządzania elektrownią (TIK) i inne. Całość robót wykonać zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa Budowlanego. Instalowany
sprzęt będzie fabrycznie nowy i będzie posiadać minimum 5-letnią gwarancję producenta, a całość instalacji będzie objęta 3-letnią rękojmią. Parametry
instalacji: moc przyłączeniowa wprowadzana Pp = 40,00 kW; powierzchnia generatora PV = 254,9 mkw., energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) 49.541
kWh; konsumpcja własna energii (potrzeby własne wnioskodawcy) 33.619 kWh; energia oddana do sieci 15.923 kWh; Spec. uzysk roczny: 1.123,90 kWh/kWp;
stosunek wydajności (PR): 90,7%; udział konsumpcji własnej energii do całości energii: 67,9%; emisja CO , której dało się uniknąć: 40.228 kg/ rok. Budowa
instalacji, a następnie jej eksploatacja, są neutralne dla środowiska naturalnego - nie występuje emisja zanieczyszczeń, zużycie wody czy generowanie odpadów.

RPLU.04.02.00-06-0209/17

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZEBRZESZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

246 459,43

200 373,52

90 168,08

45,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2018-12-28

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie OZE w działalności przedsiębiorstwa Kolorowe Kredki Agnieszka Rozpędowska

W ramach projektu zostanie utworzona instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,99 kW, zamontowana na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 1 w
gminie Nałęczów, powiat puławski. Instalacja składa się z 37 sztuk paneli po 270 W. Do połączenia paneli fotowoltaicznych z siecią zasilającą zostanie
wykorzystany 3-fazowy inwerter o mocy 10 kW, zainstalowana zostanie rozdzielnica z zabezpieczeniami i ogranicznikami przepięć. W celu zabezpieczenia
instalacji zastosowane zostaną rozłączniki bezpiecznikowe 2-biegunowe 20 A 1000V DC. Ochronę przeciwprzepięciową stanowić będą modułowe ograniczniki
przepięć. Ponadto, w ramach wykorzystania TIK zamontowane zostanie urządzenie do inteligentnego zarządzania energią, pozwalające na zdalne wykrywanie
urządzeń i mapowanie adresów RS485, zdalne sterowanie mocy czynnej i biernej, z łatwym dostępem do zarządzania instalacją z urządzeń mobilnych, generujący
proaktywne raporty o wydajności i alarmach, pozwalający na zgłaszanie usterek poprzez SMS i mail. Wnioskodawca dysponuje pełną gotowością do realizacji
inwestycji: dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana instalacja, odpowiednim zapleczem finansowym. Inwestycja z uwagi
na wielkość instalacji (instalacja poniżej 40 kW montowana na dachu budynku) nie wymaga wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, pozwolenia lub zgłoszenia robót budowlanych, opinii środowiskowej. W związku z realizacją projektu prowadzone będą działania edukacyjne
zwiększające świadomość ekologiczną, co potwierdza list intencyjny.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach firmy PPUH "AGROPLAST" Łopąg Kazimierz

KOLOROWE KREDKI AGNIESZKA ROZPĘDOWSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

65 190,00

53 000,00

34 450,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Podstawowym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE, w przypadku Wnioskodawcy - energii
RPLU.04.02.00-06-0219/17
słonecznej. Wnioskodawca poprzez realizacje projektu weźmie udział w tworzeniu konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, zapewni dywersyfikację dostaw
oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, w tym swojego przedsiębiorstwa. Projekt przyczyni się do zwiększenia wykorzystania
niekonwencjonalnych źródeł energii (OZE) w bilansie ogólnym. Projekt zostanie zrealizowany w 1 zadaniu, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o
dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki projektu zostały wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis
techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną wytworzone w trakcie realizacji projektu: Nie dotyczy. Po realizacji projektu Wnioskodawca będzie produkował
energię elektryczną na potrzeby własnej działalności.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "AGROPLAST" ŁOPĄG
KAZIMIERZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

1 720 914,99

1 399 117,88

909 426,62

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-07

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Zakładzie Produkcji Materiałów
Budowlanych "BETAX".

Realizacja projektu polegać będzie na budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych. Jednej o mocy 59,09 kW posadowionej na dachu budynku produkcyjnego
pustaków i belek stropowych (działka nr 55/18) i drugiej o mocy 95,93 kW na dachu budynku magazynowo - produkcyjnego (działka nr 54/10, 54/14 i 54/1).
Łączna moc ww. instalacji (155,02 kW) pozwoli na produkcję 170,21 MWh energii elektrycznej rocznie która będzie wykorzystywana na potrzeby działalności
gospodarczej Wnioskodawcy - produkcji materiałów budowlanych. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie dywersyfikacja źródła energii elektrycznej i znaczne
zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności. Projekt przyczyni się także do tworzenia konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który zgodnie z założeniami
ma się stać się jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.

RPLU.04.02.00-06-0221/17

ANDRZEJ KWIATEK ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "BETAX"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

834 576,87

678 517,78

441 036,55

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-23

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa PRONATURA Sp. z o.o. do 31.12.2019.
Cele szczegółowe: 1. Dywersyfikacja źródeł energii i stworzenie warunków do uzyskania zdolności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie do 0,92MW z OZE
dzięki zastosowaniu odnawialnego źródła energii słonecznej 2.Wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią minimalizującego straty energii generujące
duże koszty działalności i pogarszanie stanu środowiska naturalnego. 3. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i siarki do atmosfery wskutek prowadzonej
działalności. Zaplanowane zadania: 1. Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 0,92MW Kluczowe wskaźniki projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 315,72 t/rok Produkcja
energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 950,179 MWhe/rok -Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 1
EPC Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,92MW Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,92MW Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt.

RPLU.04.02.00-06-0222/17

PRONATURA SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 466 974,20

2 830 778,38

1 924 929,29

68,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-30

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Księżomierz Kolonia

Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL
RPLU.04.02.00-06-0223/17
2014-2020 i dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej jednostki wytwórczej instalacji OZE o mocy
0,979 MW i planowanej średniej produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu co najmniej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami
strategicznymi województwa oraz gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (dodatkowa zdolność
wytwórcza), poprawa jakości powietrza przez zastąpienie w procesie produkcji e.e. źródeł konwencjonalnych źródłem odnawialnym, (redukcja emisji CO2 i innych
pyłów w tym PM10), podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę instalacji
OZE (sztuk 1) o mocy 0,979 MW (w tym: wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy 0,979 MW ułożonych na
konstrukcji wsporczej naziemnej; panele fotowoltaiczne, inwertery itd. (zgodnie z kosztorysem) oraz system monitoringu pracy instalacji typu Solarlog. Z rodzaju
instalacji w projekcie (PV) oraz średniego czasu pracy instalacji PV w roku i sprawności urządzeń wynika produkcja roczna energii elektrycznej netto w projekcie
(1040,0 MWh/rok). Cel w projekcie wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i rezultatu (określone w sekcji VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej
infrastruktury to przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (prowadzenie działalności w ramach kodu 35.11.Z). Wartość netto projektu wynosi 3914430,20 zł (brutto
4814479,15 zł), wydatki kwalifikowane 2945979,97 zł (art. 41 GBER). Technologia w projekcie, rodzaj źródła odnawialnego - energia promieniowania słonecznego.
Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i regulaminem konkursu.

FOTOWOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 814 749,14

2 945 979,97

2 356 783,97

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej - farmy słonecznej w miejscowości Suszno gm. Włodawa

Głównym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa energetycznego PM Wisberg Sp z o.o. poprzez dywersyfikację dostaw energii elektrycznej. Celami
RPLU.04.02.00-06-0224/17
szczegółowymi projektu będzie podniesienie konkurencyjności firmy PM Wisberg Sp z o.o. poprzez inwestycję w ochronę środowiska i odnawialne źródła energii,
zmniejszenie kosztów energii elektrycznej w procesie produkcji Firmy, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
podniesienie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa lokalnego, zwiększenie wykorzystania poprzez firmę PM Wisberg Sp z o.o. nowoczesnych technik
informacyjnych i komunikacyjnych w zarządzaniu energią. Osiągnięcie celu głównego i celów szczegółowych możliwe będzie przez budowę instalacji
fotowoltaicznej - Farmy słonecznej w miejscowości Suszno g. Włodawa. System ten wpłynie na zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej z OZE w
przedsiębiorstwie, powodując zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej z paliw konwencjonalnych. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte
następujące wskaźniki rezultatu: liczba nowo utworzonych miejsc pracy-1, : produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]-342, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]-342,
szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok]-113,64.

PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE "WISBERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

1 594 031,05

1 295 960,20

842 374,13

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Podniesienie konkurencyjności firmy SABAT poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii

CEL Podniesienie konkurencyjności firmy SABAT poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego. Cel
zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku o mocy 39,96 kW przy
ul.Budowlanej 24 w Lublinie oraz -Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku o mocy 19,98 kW przy ul.Kraśnickiej 162 w Lublinie.
Projekt przewiduje budowę sieciowej instalacji ukierunkowanej na wykorzystanie energii na własne potrzeby serwisu (nie przewiduje się odprowadzenia energii
do sieci energetycznej). Składowe działania: -Mocowanie paneli -Usytuowanie modułów -Dobór inwerterów W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ
NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: Produktu -Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych -Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych -Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Rezultatu - Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - Produkcja
energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE -Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

"SABAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

349 607,99

284 234,14

156 328,77

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2018-10-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa LUBARTOWSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI "FER-PLAST" R.BRZEZIŃSKI,
D.KWIATKOWSKA SPÓŁKA JAWNA poprzez inwestycję w Odnawialne Źródła Energii.

PRZEDMIOTEM projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 39,96 kW (budowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł RPLU.04.02.00-06-0226/17
odnawialnych). Głównym CELEM projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy FER - PLAST poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i
poprawa stanu środowiska naturalnego, w ramach, której zostaną przeprowadzone następujące działania: * Montaż systemu montażowego dachowego
wykonanego z aluminium. * Montaż modułów fotowoltaicznych. * Montaż falowników. * Podłączenie strony DC do inwertera. * Podłączenie strony AC do
istniejącej rozdzielni. * Zabudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego. * System zarządzania energią. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ
NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: - NA POZIOMIE PRODUKTU: * Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). * Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. * Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. * Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI1). - NA POZIOMIE REZULTATU: * Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). * Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. * Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących
OZE. * Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy.

LUBARTOWSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI "FER-PLAST" R.BRZEZINSKI, D.KWIATKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

191 688,12

155 844,00

101 298,60

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2018-08-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Elektrownia fotowoltaiczna w Przechsiębiorstwie Handlowo Usługowym Wojciech Łochina

Realizacja projektu będzie polegała na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 320 kW z wyłącznym wykorzystaniem wyprodukowanej energii na własne
potrzeby. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2018 do 31.05.2018 r. Efektem realizacji projektu będzie instalacja dodatkowych zdolności wytwarzania
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o wartości 0,320 MW, 1 przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie na budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej z
OZE. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca na podstawie umowy zlecenie zatrudni pracownika do obsługi mini elektrowni. Dzięki realizacji projektu roczne
koszty energii elektrycznej ponoszone przez Wnioskodawcę ulegną zmniejszeniu o około 75-80 tys. zł. Środki te będą mogły być przeznaczone na wzrost
wynagrodzeń pracowników lub zwiększenie poziomu zatrudnienia w przypadku pozyskania kolejnych kontraktów handlowych.

ŁOCHINA WOJCIECH, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

1 672 575,45

1 358 813,35

883 228,67

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2019-07-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie BIO-ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,73 kW w miejscowości Różanka w powiecie włodawskim na terenie działki nr 462.
RPLU.04.02.00-06-0228/17
Energia elektryczna wytwarzana przez instalację w całości będzie użytkowana przez Wnioskodawcę. Projekt zakłada budowę paneli fotowoltaicznych
umieszczonych na dachu budynku. Projektowana instalacja będzie składać się z 127 sztuk paneli fotowoltaicznych SW 290 mono, inwertera TRIO-8.5 oraz
inwertera TRIO-27.6. Moduły PV rozmieszczone będą równomiernie, w sposób zapewniający ich maksymalne nasłonecznienie. Panele zostaną ułożone na
konstrukcji wsporczej ułożonej bezpośrednio na dachu. W wyniku montażu paneli fotowoltaicznych na dachach obiektów budowlanych należących do
Wnioskodawcy nie nastąpi przekształcenie terenu. Realizacja projektu będzie neutralna dla środowiska. Lokalizacja projektu znajduje się poza obszarami Natura
2000.
Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,73 kW miejscowości Włodawa w powiecie włodawskim (woj. lubelskie) na terenie działek RPLU.04.02.00-06-0230/17
259/27 i 259/28. Energia elektryczna wytwarzana przez instalacje w całości będzie użytkowana przez Wnioskodawcę. Projekt zakłada budowę paneli
fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku. Projektowana instalacja będzie składać się z 127 sztuk paneli fotowoltaicznych SW 290 mono, inwertera
TRIO-8.5 oraz inwertera TRIO-27.6. Moduły PV rozmieszczone będą równomiernie, w sposób zapewniający ich maksymalne nasłonecznienie. Panele zostaną
ułożone na konstrukcji wsporczej ułożonej bezpośrednio na dachu. W wyniku montażu paneli fotowoltaicznych na dachach obiektów budowlanych należących do
Wnioskodawcy nie nastąpi przekształcenie terenu. Realizacja projektu będzie neutralna dla środowiska. Lokalizacja projektu znajduje się poza obszarami Natura
2000.

BIO-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

245 998,04

199 998,41

129 998,96

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2019-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

EKO - RÓŻANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

245 998,04

199 998,41

129 998,96

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2019-01-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,995 MW w miejscowości Bukowski Las

Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL
RPLU.04.02.00-06-0232/17
2014-2020 i dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej jednostki wytwórczej instalacji OZE o mocy 0,99
MW i planowanej średniej produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu co najmniej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami
strategicznymi województwa oraz gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (dodatkowa zdolność
wytwórcza), poprawa jakości powietrza przez zastąpienie w procesie produkcji e.e. źródeł konwencjonalnych źródłem odnawialnym, (redukcja emisji CO2 i innych
pyłów w tym PM10), podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę instalacji
OZE (sztuk 1) o mocy 0,99 MW wraz z przyłączem energetycznym (w tym: wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o
mocy 0,99 MW ułożonych na konstrukcji wsporczej naziemnej; posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej, budowę przyłącza kablowego SN 15 kV oraz
budowę ogrodzenia i zakup systemu monitoringu pracy instalacji. Z rodzaju instalacji w projekcie (PV) oraz średniego czasu pracy instalacji PV w roku i
sprawności urządzeń wynika produkcja roczna energii elektrycznej netto w projekcie (1040,0 MWh/rok). Cel w projekcie wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i
rezultatu (określone w sekcji VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (prowadzenie
działalności w ramach kodu 35.11.Z). Wartość netto projektu wynosi 3903267,01 zł (brutto 4801018,42 zł), wydatki kwalifikowane 2951355,76zł (art. 41 GBER).
Technologia w projekcie, rodzaj źródła odnawialnego - energia promieniowania słonecznego. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i
regulaminem

TERESA CICHOSZ APTEKA PRYWATNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 801 018,42

2 951 355,76

2 361 084,60

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-02

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii słonecznej w przedsiębiorstwie ADACHIP.

Celem opisywanego projektu jest dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii w przedsiębiorstwie ADACHIP oraz utworzenie źródła energii pochodzącej z
odnawialnych źródeł energii. Projekt ma na celu utworzenie systemu do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej poprzez budowę systemu
fotowoltaicznego. Wytwarzana energia będzie wykorzystywana w pierwszej kolejności na potrzeby własne przedsiębiorstwa, zaś nadwyżka wyprodukowanej, a
nie wykorzystanej w firmie energii będzie sprzedawana dystrybutorowi sieci. W ramach projektu zrealizowane zadanie polegające na utworzeniu systemu
fotowoltaicznego o mocy zainstalowanej 29,15 kWp. Instalacja posadowiona zostanie na dachu budynku zlokalizowanego w miejscowości Bychawa przy ul.
Lubelskiej 9, tj. na budynku, w którym działalność prowadzi firma ADACHIP. Instalacja ta zasilać będzie zespół budynków należących do przedsiębiorstwa, a
nadwyżka wyprodukowanej energii, która nie zostanie zużyta na potrzeby prowadzonej działalności, zostanie sprzedana do sieci. W wyniku realizacji projektu
możliwa będzie produkcja energii elektrycznej nowo powstałej instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie, a także redukcja emisji gazów cieplarnianych,
dzięki wykorzystaniu energii słonecznej jako źródła pozyskiwania energii elektrycznej.

RPLU.04.02.00-06-0234/17

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ADACHIP" DOROTA DYŚ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

181 699,29

147 723,00

96 019,95

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-12

2018-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

"Budowa farmy słonecznej na dachu budynku w m. Wisznice gm. Wisznice dz. nr. 499/1"

Celem projektu jest montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku magazynu zboża o mocy 80,64 kWp, wraz z instalacja elektryczną na działce nr 499/1
położonej w m. Kolonia Wisznice, gm. Wisznice, a poprzez to poprawa konkurencyjności rynku energii odnawialnej w województwie lubelskim. W przedmiotowej
inwestycji - ogniwa fotowoltaiczne, następuje konwersja promieniowania słonecznego w energię elektryczną - wytwarzanie energii elektrycznej ze źródła
odnawialnego. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: PRODUKTU - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych (MWe) - 0,08; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (MW) - 0,08; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1;
Liczba wybudowanych jednostek przetwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 oraz REZULTATU - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystującej OZE (MWhe/rok) - 80,64 ; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystującej OZE
MWhe/rok) - 80,64 ;Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2/rok) -26,79. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy gm.
Wisznice.

RPLU.04.02.00-06-0236/17

SŁAWIŃSKI JACEK NIERUCHOMOŚCI SŁAWIŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

380 126,80

309 046,18

200 880,01

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-28

2019-04-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 365,4 kWp firmy Zakład produkcyjno-handlowy JAN

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Zakładu produkcyjno -handlowego JAN Jan Kapka do
RPLU.04.02.00-06-0239/17
31.12.2019. Cele szczegółowe: 1. Dywersyfikacja źródeł energii i stworzenie warunków do uzyskania zdolności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 365,4
kW z OZE dzięki zastosowaniu odnawialnego źródła energii słonecznej 2.Wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią minimalizującego straty energii
generujące duże koszty działalności i pogarszanie stanu środowiska naturalnego. 3. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i siarki do atmosfery wskutek
prowadzonej działalności produkcyjnej. Zaplanowane zadania: 1. Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez
montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 365,4 40 kW Kluczowe wskaźniki projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 133,55 t/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 401,94 MWhe/rok Liczba nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy - 1 EPC Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,3654 MW Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych - 0,3654 MWe Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt.

ZAKŁAD PRODUKCYJNO -HANDLOWY JAN JAN KAPKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

2 022 455,61

1 309 098,98

916 369,28

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Podniesienie konkurencyjności firmy ZAKŁAD NARZĘDZI DIAMENTOWYCH I SPIEKANYCH CZESŁAW PYRZYNA poprzez
inwestycję w odnawialne źródła energii

PRZEDMIOTEM projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW (budowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych). Głównym CELEM projektu jest podniesienie konkurencyjności ZAKŁAD NARZĘDZI DIAMENTOWYCH I SPIEKANYCH CZESŁAW PYRZYNA poprzez
inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, w ramach której zostaną przeprowadzone następujące działania:
W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: - NA POZIOMIE PRODUKTU: * Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (CI30). * Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. * Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE. * Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). - NA POZIOMIE REZULTATU: * Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(CI34). * Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. * Produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE. * Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy.

ZAKŁAD NARZĘDZI DIAMENTOWYCH I SPIEKANYCH CZESŁAW PYRZYNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

307 500,00

250 000,00

162 500,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2018-10-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,73 kW w miejscowości Suszno w powiecie włodawskim na terenie działki nr 309/6.
RPLU.04.02.00-06-0244/17
Energia elektryczna wytwarzana przez instalację w całości będzie użytkowana przez Wnioskodawcę. Projektowana instalacja będzie składać się z 137 sztuk paneli
fotowoltaicznych SW 290 mono, inwertera TRIO-8.5 oraz inwertera TRIO-27.6. Moduły PV rozmieszczone będą równomiernie, w sposób zapewniający ich
maksymalne nasłonecznienie. Panele zostaną ułożone na konstrukcji wsporczej ułożonej bezpośrednio na dachu. W wyniku montażu paneli fotowoltaicznych na
dachach obiektów budowlanych należących do Wnioskodawcy nie nastąpi przekształcenie terenu. Realizacja projektu będzie neutralna dla środowiska.
Lokalizacja projektu znajduje się poza obszarami Natura 2000.

ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

245 998,04

199 998,41

129 998,96

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2018-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 12,96 kWp w miejscowości Końskowola

Projekt obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,96 kW na obiekcie Wnioskodawcy, tj. Banku Spółdzielczego w Końskowoli przy ul. Lubelskiej
91A. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii jak również poprawa konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku. W
zakresie prac związanych z realizacją projektu przewidziano zastosowanie paneli fotowoltaicznych w technologii polikrystalicznej. Ze względu na ochronę
konserwatorską oraz zapewnienie najkorzystniejszego profilu produkcji, panele zostaną umieszczone na dachu obiektu. Odpowiednia powierzchnia połaci jak
również jej kąt nachylenia pozwoli na umieszczenie wszystkich paneli w optymalnym ustawieniu względem południowej strony świata. Całość elementów
umieszczonych na połaci dachu czyli panele usadowione na konstrukcji aluminiowej zostaną połączone poprzez skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe wraz z
okablowaniem z inwerterem. Urządzenie to z kolei zapewni przetworzenie prądu stałego wytworzonego przez moduły na akceptowalny przez sieć prąd zmienny.
Włączenie w sieć obiektu wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie unormowane system zarządzania i komunikacji TIK który zapewni najwyższy profil
autokonsumpcji energii na obiekcie. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie zatrudnienia Wnioskodawcy oraz wzrośnie świadomość społeczeństwa w
zakresie OZE zarówno na etapie inwestycyjnym jak i w trakcie pracy instalacji. W wyniku realizacji projektu powstanie instalacja o mocy 0,01296 MWe. CELEM
GŁÓWNYM projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego "BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI". WSKAŹNIKI: 1) Produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 10,37 MWhe; 2) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE: 10,37 MWhe; 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych : 3,445 tony równoważnika CO2; 4) Liczba nowo
utworzonych miejsc pracy (pozostałe formy): 1

RPLU.04.02.00-06-0245/17

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

63 353,33

63 353,33

41 179,66

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-02

2018-10-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni słonecznej - instalacji fotowoltaicznej Urszulin o łącznej mocy przyłączeniowej 493,92 kW wraz z
elektroenergetycznym przyłączem kablowym SN

Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL
2014-2020 i dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej jednostki wytwórczej instalacji OZE o mocy 0,49
MW i planowanej średniej produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu co najmniej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami
strategicznymi woj. oraz gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (dodatkowa zdolność wytwórcza),
poprawa jakości powietrza przez zastąpienie w procesie produkcji e.e. źródeł konwencjonalnych źródłem odnawialnym, (redukcja emisji CO2 i innych pyłów w
tym PM10), podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę instalacji OZE
(sztuk 1) o mocy 0,49 MW wraz z przyłączem energetycznym (w tym: wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy
0,49 MW ułożonych na konstrukcji wsporczej naziemnej; posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej, budowę przyłącza kablowego SN 15 kV, budowę
ogrodzenia, oświetlenia i system monitorowania pracy instalacji . Z rodzaju instalacji w projekcie (PV) oraz średniego czasu pracy instalacji PV w roku i
sprawności urządzeń wynika produkcja roczna energii elektrycznej netto w projekcie (515,0 MWh/rok). Cel w projekcie wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i
rezultatu (określone w sekcji VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (prowadzenie
działalności w ramach kodu 35.11.Z). Wartość netto projektu wynosi 2020856,83 zł (brutto 2485653,90 zł), wydatki kwalif. 1489688,01 zł (art. 41 GBER).
Technologia w projekcie, rodzaj źródła odnawialnego - energia promieniowania słonecznego. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i
regulaminem konkursu

RPLU.04.02.00-06-0246/17

SŁOŃCE POLESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

2 363 485,07

1 489 688,01

1 191 750,40

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2019-10-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Firma Handlowo-Usługowa "EKO-RÓŻANKA" Kinga Kaliszuk.

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych, każda o mocy 19,72 kW w miejscowości Włodawa w powiecie włodawskim na terenie
działki nr 323/1 oraz w miejscowości Okuninka w powiecie włodawskim na terenie działki nr 492/8. Energia elektryczna wytwarzana przez instalację w całości
będzie użytkowana przez Wnioskodawcę. Projekt zakłada budowę paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku. Każda projektowana instalacja
będzie składać się z 68 sztuk paneli fotowoltaicznych SW 290 mono, inwertera TRIO-8.5 oraz inwertera TRIO-27.6. Moduły PV rozmieszczone będą równomiernie,
w sposób zapewniający ich maksymalne nasłonecznienie. Panele zostaną ułożone na konstrukcji wsporczej ułożonej bezpośrednio na dachu. W wyniku montażu
paneli fotowoltaicznych na dachach obiektów budowlanych należących do Wnioskodawcy nie nastąpi przekształcenie terenu. Realizacja projektu będzie
neutralna dla środowiska. Lokalizacja projektu znajduje się poza obszarami Natura 2000.

RPLU.04.02.00-06-0250/17

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "EKO-RÓŻANKA" KINGA KALISZUK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

292 455,10

227 768,38

148 049,44

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2018-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie EKO-RÓŻANKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

RPLU.04.02.00-06-0212/17

RPLU.04.02.00-06-0225/17

RPLU.04.02.00-06-0227/17

RPLU.04.02.00-06-0241/17

Budowa dachowych instalacji fotowoltaicznych

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji fotowolt.o łącznej mocy zainstalowanej 0,039 MW pokrywającej potrzeby własne przedsiębiorstwa na energie
elektryczną, zlokalizowane w: 1. Budynek warsztatowy, Włodawa, działka nr 2429/11, powierzchnia dachu zajmowana prze panele to około 102,9, moc
zainstalowana 17,01 kW. Wnioskodawca jest właścicielem budynku. 2. Budynek , Włodawa, działka nr 2429/16, powierzchnia dachu zajmowana prze panele to
około 135,4 m2, moc zainstalowana 22,68 kW. Wnioskodawca jest właścicielem budynku. Elektrownia będzie się składać z wysokowydajnych paneli
fotowoltaicznych (147 szt. o mocy 270 W zakładając wysoki minimalny współczynnik skuteczności modułu na poziomie 16,7%) zainstalowanych na konstrukcji
stalowej, podłączonych do inwerterów o sprawności co najmniej 98%. Szczegółowo powyższe przedstawiono w projektach technicznych oraz kosztorysach. Ze
względu na położenie instalacji (jeden z najbardziej nasłonecznionych regionów w kraju) będzie ona w stanie wyprodukować w ciągu roku łącznie około 42 MWh
energii elektr. Wytworzona energia elektr. będzie zużyta na zapewnienie potrzeb własnych przedsiębiorstwa. Przewidywany czas eksploatacji instalacji to 25 lat.
Zastosowana technologia spełnia kryteria i normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa PKN w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Projekt
będzie realizowany w II połowie 2018 r. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca posiada wszystkie formalno-prawne dokumenty (zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16
Prawa Budowlanego Montaż urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej dp 40 kW oraz wolnostojących kolektorów nie wymaga zgłoszenia
właściwemu organowi ani pozwolenia na budowę), nie występuje ryzyko nie zrealizowania projektu z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy. Projekt będzie
realizowany jednoetapowo. W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 13,955 t. Okres realizacji jest adekwatny do
zaplanowanych elementów projektu.

RPLU.04.02.00-06-0252/17

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AB" SPÓŁKA JAWNA J. ARASIMOWICZ, F.
BRZOZOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

171 757,64

139 640,36

90 766,23

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2018-05-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa 4 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 192,92 kWp dla potrzeb dywersyfikacji energetycznej
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim

Planowana do realizacji inwestycja wykazuje charakter stacjonarny i polegać będzie na wybudowaniu 4 instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię
elektryczną z promieniowania słonecznego o mocy łącznej 192,92 kW. W skład całego projektu PUK sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim wchodzą następujące
instalacje: 1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 33,6 kWp - SIEDZIBA FIRMY Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy docelowej 33,6 kWp posadowionej na
dachu budynków. Do przemiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną wykorzystano moduły fotowoltaiczne PV monokrystaliczne o mocy
280Wp. 2. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,76 kWp - OCZYSZCZALNIA Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy docelowej 39,76 kWp posadowionej na
dachu budynku przy oczyszczalni ścieków oraz na ziemi na dedykowanym stelażu. Do przemiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną
wykorzystano moduły fotowoltaiczne PV monokrystaliczne o mocy 280Wp. 3.Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,76 kWp - BAZA TRANSPORTOWA Budowa
instalacji fotowoltaicznej o mocy docelowej 39,76 kWp posadowionej na dachu budynku. Do przemiany energii promieniowania słonecznego na energię
elektryczną wykorzystano moduły fotowoltaiczne PV monokrystaliczne 280Wp. 4. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 79,8 kWp na dachu budynku oraz bocznej
elewacji Stacji Uzdatniania Wody składająca się z dwóch mikroinstalacji o mocy 2x39,9 kWP. Planowana inwestycja polega na budowie dwóch instalacji
fotowoltaicznej o mocy 39,9 kWp każda instalacja. Elementy instalacji zostaną posadowione na dachu budynku oraz bocznej elewacji. Do przemiany energii
promieniowania słonecznego na energię elektryczną wykorzystano moduły fotowoltaiczne PV monokrystaliczne o mocy 280Wp. Etapy prac: 1 Dokumentacja
techniczna 2 Dokumentacja aplikacyjna 3 Przetarg nieograniczony - realizacja robót budowlanych 4 Realizacja robót budowlanych - budowa instalacji PV 5.
Odbiór końcowy robót i rozliczenie końcowe.

RPLU.04.02.00-06-0254/17

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RADZYNIU PODLASKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

1 270 429,61

1 032 869,60

464 791,32

45,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-06

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie TELECOMM Sp. z o.o.

Przedmiotem realizacji jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 11,55kWp, na obiekcie znajdującym się przy ul. Gnieźnieńskiej 23, 20-830 Lublin. Panele
fotowoltaiczne zostaną zamontowane na połaci dachowej. Każdy z modułów fotowoltaicznych będzie miał własny traker śledzący punkt mocy maksymalnej.
System ma zapewniać, w przypadku zaniku napięcia w sieci, obniżenie napięcia po stronie DC (szeregu modułów PV) do poziomu napięcia bezpiecznego dla prądu
stałego (zalecenia dla ochrony p.poż)

RPLU.04.02.00-06-0256/17

TEMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

71 785,32

58 362,05

37 935,33

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-02-08

2018-10-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 0,499 MW

Celem projektu jest realizacja projektu inwestycyjnego - elektrownia słoneczna potocznie zwaną farmą fotowoltaiczną". Przedsięwzięcie poprzez funkcjonowanie
nowoczesnej farmy fotowoltaicznej wpłynie na konkurencyjności Fotrox na rynku regionalnym. Elektrownia słoneczna to zespół urządzeń przekształcających
energię promieniowania słonecznego, zaliczaną do odnawialnych źródeł energii, na energię użytkową elektryczną. Zaprojektowanie farmy, w szczególności dobór
sprzętu o wysokiej efektywności i sprawności działania oraz optymalne rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dysponowanej nieruchomości zwiększy
"uzysk" - produkcję energii elektrycznej, co umożliwi Spółce ekspansję oraz dalszy rozwój - projektowanie i budowę kolejnych farm pv. Rozwój firmy będzie
również stymulował rozwój gospodarczy regionu poprzez umożliwienie firmie dalszego rozwoju, kolejnych inwestycji w farmy fotowoltaiczne na terenie
województwa lubelskiego, co jest zasadniczym celem również RPO WL. W ramach projektu Wnioskodawca zakłada szczegółowe cele projektu, które są podzielone
na dwa poziomy: Celem szczegółowym na poziomie produktu jest wybudowanie jednostki wytwarzania energii elektrycznej (farmy fotowoltaicznej) o określonej
mocy przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. Celami szczegółowymi na poziomie rezultatu są: 1. zaoszczędzenie energii pierwotnej w wyniku
realizacji projektu, 2. zmniejszenie emisji CO2 3. dokonanie dodatkowych inwestycji w przedsiębiorstwie. Grupą docelową projektu jest regionalny dystrybutor
energii elektrycznej oraz społeczność lokalna, która bezpośrednio uzyska energię elektryczną wytworzoną ze źródeł odnawialnych oraz zwiększy swoją
świadomość proekologiczną, co w przyszłości przyczyni się do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na źródłach odnawialnych. Realizacja projektu będzie
polegała na budowie farmy fotowoltaicznej w Gminie Krzywda. W ramach projektu zaplanowano zakup nowoczesnych urządzeń oraz wykonanie niezbędnych
robót budowlanych.

RPLU.04.02.00-06-0258/17

FOTROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 290 020,87

2 747 294,72

2 197 835,77

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-02

2019-07-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna - SKŁADY DREWNA Sławomir Rułka

W ramach projektu zostanie utworzona instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,96 kW na działkach o nr 162 i 163 w miejscowości Cezaryn, gmina Żyrzyn, powiat
puławski. Instalacja składa się z 148 sztuk paneli po 270 W. Do połączenia paneli fotowoltaicznych z siecią zasilającą zostaną wykorzystane dwa 3-fazowe
inwertery, zainstalowana zostanie rozdzielnica z zabezpieczeniami i ogranicznikami przepięć. W celu zabezpieczenia instalacji zastosowane zostaną rozłączniki
bezpiecznikowe 2-biegunowe 20 A 1000V DC, wykonane zostaną wewnętrzna instalacja elektryczna i trzy zwody pionowe o wysokości 3 m w celu zapewnienia
ochrony odgromowej. Ochronę przeciwprzepięciową stanowić będą modułowe ograniczniki przepięć. Ponadto, w ramach wykorzystania TIK zamontowany
zostanie router GSM z modułem Wi-Fi, który pozwoli na zdalne, automatyczne przesyłanie danych o pracy i parametrach osiąganych przez instalację.
Wnioskodawca dysponuje pełną gotowością do realizacji inwestycji: dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana instalacja,
dokumentacją techniczną i kosztorysem inwestorskim, wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który potwierdza możliwość
montażu instalacji na przedmiotowej nieruchomości, opinią Starosty Puławskiego w zakresie braku potrzeby uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót
budowlanych, opinią Wójta Gminy Żyrzyn w zakresie braku potrzeby przeprowadzania postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko. W związku z
realizacją projektu prowadzone będą działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną, co potwierdza list intencyjny.

RPLU.04.02.00-06-0259/17

SKŁADY DREWNA RUŁKA SŁAWOMIR

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

258 095,80

209 833,98

136 392,08

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez firmę TOMAR
S.C. HURTOWNIA WĘDLIN

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa TOMAR S.C. HURTOWNIA WĘDLIN.
DUSZEJKO T., KOROL L. do 31.12.2018. Cele szczegółowe: 1. Dywersyfikacja źródeł energii i stworzenie warunków do uzyskania zdolności wytwarzania energii
elektrycznej na poziomie 40 kWp z OZE dzięki zastosowaniu odnawialnego źródła energii słonecznej 2.Wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią
minimalizującego straty energii generujące duże koszty działalności i pogarszanie stanu środowiska naturalnego. 3. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do
atmosfery wskutek prowadzonej działalności produkcyjnej. Zaplanowane zadania: 1. Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii
elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kWp Kluczowe wskaźniki projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych - 14,20 t/rok. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 42, 749
MWhe/rok. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 1 EPC Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,04 MW
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,04 MWe Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z
OZE - 1 szt.

RPLU.04.02.00-06-0260/17

"TOMAR" HURTOWNIA WĘDLIN S.C. TOMASZ DUSZEJKO, LESZEK KOROL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

245 998,04

199 998,41

129 998,96

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Przypisówka Gm. Firlej dz. Nr 847/3

Celem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 974,4 kWp posadowionej na gruncie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 847/3 położonej
w miejscowości Przypisówka, obr. 12 - Przypisówka, gm. Firlej, a poprzez to poprawa konkurencyjności rynku energii odnawialnej w województwie lubelskim. W
przedmiotowej inwestycji - ogniwa fotowoltaiczne, następuje konwersja promieniowania słonecznego w energię elektryczną - wytwarzanie energii elektrycznej ze
źródła odnawialnego. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: PRODUKTU - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych (MWe) - 0,97; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (MW) - 0,97; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie - 1; Liczba wybudowanych jednostek przetwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 oraz REZULTATU - Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystującej OZE (MWhe/rok) - 974,4; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystującej OZE MWhe/rok) - 974,4 ;Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2/rok) - 323,77. Grupą docelową projektu
będą mieszkańcy gm. Firlej.

RPLU.04.02.00-06-0261/17

"WODROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 753 104,82

2 824 760,22

1 553 618,12

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-30

2019-03-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Fotowoltaika - krok w kierunku samowystarczalności energetycznej

Realizacja projektu będzie polegała na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 35 kW z wyłącznym wykorzystaniem wyprodukowanej energii na własne
RPLU.04.02.00-06-0262/17
potrzeby. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2018 do 31.05.2018 r. Efektem realizacji projektu będzie instalacja dodatkowych zdolności wytwarzania
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o wartości 0,0350 MW, 1 przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie na budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej z
OZE. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca na podstawie umowy zlecenie zatrudni pracownika do obsługi mini elektrowni. Dzięki realizacji projektu roczne
koszty energii elektrycznej ponoszone przez Wnioskodawcę ulegną zmniejszeniu o 20 tys. zł. Środki te będą mogły być przeznaczone na wzrost wynagrodzeń
pracowników lub zwiększenie poziomu zatrudnienia w przypadku pozyskania kolejnych zleceń produkcyjnych.

ANDRZEJ CHARYTANOWICZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

182 518,83

147 389,29

95 803,03

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2018-10-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

"Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby działalności firmy Okno Dom A.Kamiński W. Romańczuk Spółka
Jawna"

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 19,98kWp w oparciu o moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne na zakładzie
produkcyjnym spółki Okno Dom, zlokalizowanym w Garbowie. Dzięki podjętym działaniom Wnioskodawca uniezależni się zewnętrznego dostawcy prądu(co
przyczyni się do obniżenia kosztów) oraz przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Biorąc pod uwagę założenia i cele programu,
Wnioskodawca zamierza uzyskać następujące wskaźniki pod koniec realizacji zgłaszanego projektu m. in. - budowa instalacji fotowoltaicznej - obniżenie
zanieczyszczeń oddawanych do atmosfery - produkcja energii z OZE na własne potrzeby - zatrudnienie nowego pracownika

OKNO DOM A. KAMIŃSKI W. ROMAŃCZUK SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

117 961,92

95 904,00

62 337,60

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

3. Instalacja fotowltaiczna w firmie TRANS-PAL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Celem projektu jest wyposażenie firmy TRANS-PAL w technologię w zakresie zaopatrzenia Wnioskodawcy w energię elektryczną pochodzącą z promieniowania
RPLU.04.02.00-06-0265/17
słonecznego. Przedsięwzięcie ma być odpowiedzią na sytuację energetyczną regionu, w którym stwierdzono niewielkie wykorzystanie OZE. W ramach projektu
realizowane będzie jedno zadanie polegające na zakupie i montażu czterech instalacji fotowoltaicznych w czterech lokalizacjach o następujących parametrach:
Krasnystaw - moc generatora PV: 39,96 , powierzchnia generatora PV: 245,4 m2, liczba modułów PV: 148 szt., liczba falowników: 2 szt., Kraśnik - moc generatora
PV: 39,96 , powierzchnia generatora PV: 245,4 m2, liczba modułów PV: 148 szt., liczba falowników: 2 szt. Janów Lubelski - moc generatora PV: 39,96 , powierzchnia
generatora PV: 245,4 m2, liczba modułów PV: 148 szt., liczba falowników: 2 szt. Dzwola - moc generatora PV: 13,77 , powierzchnia generatora PV: 84,6 m2, liczba
modułów PV: 51 szt., liczba falowników: 1 szt. Wszystkie montowane systemy będą wyposażone konstrukcją wsporczą, cały niezbędny osprzęt i okablowanie.
Wszystkie z wymienionych urządzeń będą nowe Działania Wnioskodawcy wiążą się jednocześnie z potrzebą tworzenie "zielonego" wizerunku firmy i dążenia
Wnioskodawcy do pozostania atrakcyjnym dla swoich klientów poprzez wdrożenie w swojej działalności rozwiązań proekologicznych. W wyniku realizacji
projektu, gdzie jednym z efektów będzie oszczędność wydatków na energię elektryczną, będzie możliwość wzrostu wydatków inwestycyjnych a w efekcie możliwy
wzrost zatrudnienia. Przedmiotowa instalacja będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby własne Wnioskodawcy. Zgodnie z zakresem inwestycyjnym
planowany kosztorys wydatków kształtuje się na poziomie 713 698,52zł netto. Kwota ta w całości stanowi Koszt kwalifikowalny projektu. System wyprodukuje
rocznie 150,666MWh energii. Dzięki instalacji uda się uniknąć emisji CO2 do atmosfery w wysokości 122,34 t CO2/rok

TRANS-PAL SP. Z O.O. SP. K.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

877 849,18

713 698,52

392 534,17

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-07-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

EKO SAULE produkcja energii odnawialnej z OZE z wykorzystaniem fotowoltaiki

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 715,50 kWp, która produkować będzie "czystą" en. elektr. na sprzedaż. Instalacja składać się RPLU.04.02.00-06-0267/17
będzie ze 2385 sztuk modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych; moc każdego modułu wyniesie 300 Wp, 14 inwerterów, konstrukcji montażowej, systemu
okablowań i zabezpieczeń przepięciowych oraz systemu zarządzania energią. Panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na gruncie. Roczna produkcja energii
elektrycznej wyniesie 661,12 MWhe/rok. Instalacja fotowoltaiczna jest "zeroemisyjna". Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 219,67 ton
równoważnika CO2/rok. Głównym celem projektu jest produkcja en. elektr., pochodzącej z promieniowania słonecznego i odprowadzenie jej do istniejącej sieci
energetycznej. Celami pośrednimi są: - redukcja zużycia energii elektrycznej z nieodnawialnych źródeł energii - redukcja emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery - wygenerowania zysków dla przedsiębiorstwa, dywersyfikacja działalności biznesowej wspólników, - wzrost świadomości ekologicznej pracowników,
klientów firmy i okolicznych mieszkańców, stymulacja rozwoju nowoczesnych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (dobre praktyki).
WSKAŹNIKI: Wskaźniki produktu: - dodatkowa zdolność wytwarzania EE ze źródeł odnawialnych - 0,7155 MW (0,71) - dodatkowa zdolność wytwarzania EE ze
źródeł odnawialnych - - 0,7155 MWe (0,71) - liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 przedsiębiorstwo - liczba wybudowanych jednostek wytwarzania
EE z OZE - 1 szt. Wskaźniki rezultatu: - produkcja EE z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 661,12 MWhe/rok - szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych - 219,67 ton równoważnika CO2/rok. - produkcja EE z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE
[MWhe/rok] | - 661,12 MWhe/rok Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2018-30.06.2019. Planowane nakłady finansowe wyniosą 3.219.750,00 zł netto.

EKO SAULE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 175 423,93

2 678 136,25

2 079 304,98

77,64 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2019-07-29

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzrost wykorzystania OZE - instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1,00 MW w miejscowości Stare Kobiałki

Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL
RPLU.04.02.00-06-0268/17
2014-2020 i dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej jednostki wytwórczej instalacji OZE o mocy
0,998 MW i planowanej średniej produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu co najmniej 400 MWh/rok). Cele projektu zbieżne z celami
strategicznymi województwa oraz gospodarki niskoemisyjnej przez: m.in. zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (dodatkowa zdolność
wytwórcza), poprawa jakości powietrza przez zastąpienie w procesie produkcji e.e. źródeł konwencjonalnych źródłem odnawialnym, (redukcja emisji CO2 i innych
pyłów w tym PM10), podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu (edukacja ekologiczna). Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę instalacji
OZE (sztuk 1) o mocy 0,998 MW (w tym: wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy 0,998 MW ułożonych na
konstrukcji wsporczej naziemnej; posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej, panele fotowoltaiczne, inwertery, budowa ogrodzenia, oświetlenia i
systemu monitoringu pracy instalacji. Z rodzaju instalacji w projekcie (PV) oraz średniego czasu pracy instalacji PV w roku i sprawności urządzeń wynika
produkcja roczna energii elektrycznej netto w projekcie (1040,0 MWh/rok). Cel w projekcie wyrażają mierzalne wskaźniki produktu i rezultatu (określone w sekcji
VI wniosku). Grupa docelowa i użytkownik wytworzonej infrastruktury to przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (prowadzenie działalności w ramach kodu 35.11.Z).
Wartość netto projektu wynosi 4240990,85 zł (brutto 5216418,75 zł), wydatki kwalifikowane 3181086,75 zł (art. 41 GBER). Technologia w projekcie, rodzaj źródła
odnawialnego - energia promieniowania słonecznego. Projekt jest w pełni zgodny z zapisami SZOOP woj. Lubelskiego i regulaminem konkursu.

SIGMA-WOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

5 216 418,74

3 181 086,75

2 499 697,96

78,58 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2019-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Energia odnawialna - Cezary Rułka DREWNOLIT

W ramach projektu zostanie utworzona instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,96 kW na działce o nr 162 w miejscowości Cezaryn, gmina Żyrzyn, powiat puławski.
Instalacja składa się z 148 sztuk paneli po 270 W. Do połączenia paneli fotowoltaicznych z siecią zasilającą zostaną wykorzystane dwa 3-fazowe inwertery,
zainstalowana zostanie rozdzielnica z zabezpieczeniami i ogranicznikami przepięć. W celu zabezpieczenia instalacji zastosowane zostaną rozłączniki
bezpiecznikowe 2-biegunowe 20 A 1000V DC, wykonane zostaną wewnętrzna instalacja elektryczna i trzy zwody pionowe o wysokości 3 m w celu zapewnienia
ochrony odgromowej. Ochronę przeciwprzepięciową stanowić będą modułowe ograniczniki przepięć. Ponadto, w ramach wykorzystania TIK zamontowany
zostanie router GSM z modułem Wi-Fi, który pozwoli na zdalne, automatyczne przesyłanie danych o pracy i parametrach osiąganych przez instalację.
Wnioskodawca dysponuje pełną gotowością do realizacji inwestycji: dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana instalacja,
dokumentacją techniczną i kosztorysem inwestorskim, wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który potwierdza możliwość
montażu instalacji na przedmiotowej nieruchomości, opinią Starosty Puławskiego w zakresie braku potrzeby uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót
budowlanych, opinią Wójta Gminy Żyrzyn w zakresie braku potrzeby przeprowadzania postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko. W związku z
realizacją projektu prowadzone będą działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną, co potwierdza list intencyjny.
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CEZARY RUŁKA DREWNOLIT

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

260 038,27

211 413,23

137 418,59

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - Jublex

Przedmiotem projektu jest zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 20,02 kW i montaż jej w lokalizacji użytkowanej przez przedsiębiorstwo
wnioskodawcy, na dachu znajdującego się tam budynku. Celem realizacji projektu jest zwiększenie ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, poprawa
jakości i ochrony środowiska, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery, a także redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej
przez wnioskodawcę. Przewidywana ilość energii generowanej rocznie przez instalację to 15,029 MWh. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla o 4,99 ton rocznie, zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą w niniejszym konkursie.
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AUTO-SERVICE JUBLEWSCY, AUTO-ELEKTRO-SERWIS JUBLEX BOGUMIŁA LISEK-JUBLEWSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

173 430,00

141 000,00

91 650,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2018-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez firmę
"RESTART" G. BOROWY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa RESTART G. BOROWY I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA do 31.12.2018. Cele szczegółowe: 1. Dywersyfikacja źródeł energii i stworzenie warunków do uzyskania zdolności wytwarzania energii elektrycznej
na poziomie 40 kW z OZE dzięki zastosowaniu odnawialnego źródła energii słonecznej 2.Wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią minimalizującego
straty energii generujące duże koszty działalności i pogarszanie stanu środowiska naturalnego. 3. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery wskutek
prowadzonej działalności produkcyjnej. Zaplanowane zadania: 1. Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez
montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW Kluczowe wskaźniki projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 15,17
t/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 45,66 MWhe/rok Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe
formy - 1 EPC Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,0399 MW Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych - 0,0399 MWe Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt.
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RESTART G. BOROWY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

295 200,00

239 500,00

155 675,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - Konstal

Przedmiotem projektu jest zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 24,99 kW i montaż jej w lokalizacji użytkowanej przez przedsiębiorstwo
wnioskodawcy, na dachu znajdującego się tam budynku. Celem realizacji projektu jest zwiększenie ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, poprawa
jakości i ochrony środowiska, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery, a także redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej
przez wnioskodawcę. Przewidywana ilość energii generowanej rocznie przez instalację to 19,52 MWh. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla o 6,48 ton rocznie, zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą w niniejszym konkursie.
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KONSTAL S.C.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

168 020,04

136 601,66

88 791,07

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-15

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym "PRIMA".

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch instalacji fotowoltaicznej, każda o mocy 39,73 kW w miejscowości Sławacinek Stary w powiecie bialskim na terenie
działek nr 109/5 i 110/3. Energia elektryczna wytwarzana przez instalację w całości będzie użytkowana przez Wnioskodawcę. Projekt zakłada budowę paneli
fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynków. Projektowana instalacja będzie składać się z 127 sztuk paneli fotowoltaicznych SW 290 mono, inwertera
TRIO-8.5 oraz inwertera TRIO-27.6. Panele zostaną ułożone na konstrukcji wsporczej ułożonej bezpośrednio na dachu. Moduły PV rozmieszczone będą
równomiernie, w sposób zapewniający ich maksymalne nasłonecznienie. W wyniku montażu paneli fotowoltaicznych na dachach obiektów budowlanych
należących do Wnioskodawcy nie nastąpi przekształcenie terenu. Realizacja projektu będzie neutralna dla środowiska. Lokalizacja projektu znajduje się poza
obszarami Natura 2000.
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SAWICKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "PRIMA"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

491 996,08

399 996,82

259 997,92

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2018-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w działalności firmy handlowo-usługowej "JAR" Janusz Rzęsa poprzez
instalację pompy ciepła w obiekcie hotelowo-restauracyjnym w miejscowości Józefów nad Wisłą

Przedmiotem projektu jest wykorzystanie nowej technologii wytwarzania energii cieplnej w Hotelu Bursztynowym w Józefowie nad Wisłą poprzez zastosowanie
instalacji pompy ciepła do zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Obecnie koszty energii cieplnej stanowią jeden z głównych
kosztów prowadzenia hotelu, ponieważ do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej wykorzystywany jest kosztowny gaz ziemny. Wykorzystanie
ciepła odzyskanego z naturalnych, darmowych źródeł pozwoli zminimalizować zapotrzebowania na energię pozyskiwaną z konwencjonalnych źródeł i znacznie
ograniczyć koszty zużycia energii. W ramach projektu zastosowana zostanie instalacja pompy ciepła o łącznej mocy 75 kW, dla której dolnym źródłem ciepła
będzie pionowy wymiennik gruntowy złożony z U-kształtnych sond ziemnych o głębokości do 100 m.p.p.t. Pompa wyposażona będzie w oprogramowanie sterujące,
umożliwiające optymalne zarządzanie ciepłem w budynku. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku
i uzyskania dużych oszczędności z tym związanych. Udział odnawialnych źródeł energii stanowić będzie ponad 96% energii całkowitej (cieplnej i elektrycznej
pomocniczej) zużywanej na potrzeby c.o. i c.w.u. Wnioskodawca zamierza także w ramach projektu informować społeczeństwo o realizowanej inwestycji i
korzyściach płynących z wykorzystania OZE, a także promować swoją firmę jako przyjazną środowisku, stosującą nowoczesne, proekologiczne rozwiązania w
działalności hotelarskiej. Dzięki realizacji projektu możliwa będzie redukcja emisji CO2.
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FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "JAR" JANUSZ RZĘSA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

413 343,45

257 988,58

206 390,84

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-15

2018-08-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

012 Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska)
oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej
na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru)

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Lubycza Królewska.

Projekt dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Lubycza Królewska. Inicjatorem inwestycji jest przedsiębiorstwo ANTEX II Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym słonecznej) w produkcji energii
elektrycznej. Inwestycja polega na budowę kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 900kW (982,8 kWp), produkcja będzie opierała się na montażu 3780
paneli fotowoltaicznych o mocy 260W każdy. Realizacja Projektu jest jednozadaniowa: "Budowa instalacji fotowoltaicznej." o okresie trwania: 12 miesięcy
(IV.2018-III.2019). Grupą docelową inwestycji jest lokalna społeczność. Projekt zakłada osiągnięcie takich wskaźników jak: na poziomie produktu: 1. Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30); 2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 3. Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE; 4. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). Na poziomie rezultatu: 1. Szacowany
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - rozliczeniowy; 2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE - rozliczeniowy; 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.
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ANTEX II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 662 747,26

2 947 737,40

1 633 930,84

55,43 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-02

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.04.02.00-06-0263/17

Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 0,499 MW

Celem projektu jest realizacja projektu inwestycyjnego - elektrownia słoneczna potocznie zwaną "farmą fotowoltaiczną". Przedsięwzięcie poprzez funkcjonowanie
nowoczesnej farmy fotowoltaicznej wpłynie na konkurencyjności KPP POWER na rynku regionalnym. Elektrownia słoneczna to zespół urządzeń przekształcających
energię promieniowania słonecznego, zaliczaną do odnawialnych źródeł energii, na energię użytkową elektryczną. Zaprojektowanie farmy, w szczególności dobór
sprzętu o wysokiej efektywności i sprawności działania oraz optymalne rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dysponowanej nieruchomości, zwiększy
"uzysk" - produkcję energii elektrycznej, co umożliwi firmie ekspansję oraz dalszy rozwój - projektowanie i budowę kolejnych farm pv. Rozwój firmy będzie
również stymulował rozwój gospodarczy regionu poprzez umożliwienie firmie dalszego rozwoju, kolejnych inwestycji w farmy fotowoltaiczne na terenie
województwa lubelskiego, CO JEST ZASADNICZYM CELEM również RPO WL. W ramach projektu Wnioskodawca zakłada szczegółowe cele projektu, które są
podzielone na dwa poziomy: Celem szczegółowym na poziomie produktu jest wybudowanie jednostki wytwarzania energii elektrycznej (farmy fotowoltaicznej) o
określonej mocy przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. Celami szczegółowymi na poziomie rezultatu są: 1. zaoszczędzenie energii pierwotnej w
wyniku realizacji projektu, 2. zmniejszenie emisji CO2 3. dokonanie dodatkowych inwestycji w przedsiębiorstwie. Grupą docelową projektu jest regionalny
dystrybutor energii elektrycznej oraz społeczność lokalna, która bezpośrednio uzyska energię elektryczną wytworzoną ze źródeł odnawialnych oraz zwiększy swoją
świadomość proekologiczną, co w przyszłości przyczyni się do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na źródłach odnawialnych. Realizacja projektu będzie
polegała na budowie farmy fotowoltaicznej w Gminie Krzywda. W ramach projektu zaplanowano zakup nowoczesnych urządzeń oraz wykonanie niezbędnych
robót budowlanych.
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KPP POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 299 161,04

2 737 314,72

2 189 851,77

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-02

2019-07-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w miejscowości
Kolonia Żółkiew, gmina Żółkiewka przez firmę Greensap Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Projekt polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w miejscowości Kolonia Żółkiew, gmina Żółkiewka, na dz .numer ewid. 553,554/1,554/2.
Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu: liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 1, liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 1,4 MWe, dodatkowa
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 1,4 MW oraz wskaźników rezultatu: produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE Mwhe/rok - 1320 MW oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 438,61 ton, a także produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Mwhe/rok - 1320 MWhe/rok.

RPLU.04.02.00-06-0278/17

GREENSAP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

6 383 829,55

3 950 659,48

1 919 230,37

48,58 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2019-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przebudowa istniejących instalacji c.o. i elektrycznej w system wysokosprawnej kogeneracji w firmie PEB spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiotem projektu będzie przebudowa w firmie PEB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością istniejącej instalacji w układ wysokosprawnej kogeneracji
opartej na spalaniu gazu, w celu uzyskania jej wyższej sprawności, w nieruchomości Firmy przy ul. Ametystowej 1 w Lublinie. Realizacja inwestycji będzie
wymagała działań związanych z pracami remontowymi (niewymagającymi zgłoszenia) dostosowującymi pomieszczenia do potrzeb zamiany instalacji w
wysokosprawny system kogeneracji z uwzględnieniem rekuperacji ciepła ze spalin, doinstalowaniu dwóch modułów kogeneracyjnych w budynku firmy,
tworzących zmodernizowaną jednolitą instalację opartą o system kogeneracji a ponadto zostanie wdrożony inteligentny system zarządzania energią
(zastosowanie TIK). Projekt przyczyni się do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Firmie w jednym procesie technologicznym w wysoce efektywny sposób.
Zastosowanie kogeneracji w wyniku zwiększenia stopnia wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie gazowym z uwzględnieniem rekuperacji do
produkcji energii elektrycznej spowoduje w ramach projektu zarówno poprawę efektywności energetycznej i związane z nią ograniczenie emisji dwutlenku węgla i
innych szkodliwych związków chemicznych, zmniejszając dotychczasowe koszty mediów jak i zużycie energii elektrycznej oraz ciepła, dzięki włączeniu do projektu
inteligentnego systemu zarządzania energią.
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PEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

370 500,11

166 955,08

133 564,06

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2019-07-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

016 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LUBLINIE PRZY UL. RZECKIEGO 21

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego LSM poprzez pozyskanie, wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W
ramach projektu przewiduje się wyposażenie budynku przy ul. Rzeckiego 21 w Lublinie w instalację fotowoltaiczną (montaż ok. 74 panele). Cele główne dotyczą:
obniżenia poziomu zużycia energii elektrycznej z dotychczasowych źródeł; obniżenia kosztów dot. zużycia energii elektrycznej, uzyskania niezależności w zakresie
pozyskania energii elektrycznej; zwiększenia świadomości członków spółdzielni w zakresie konieczności podejmowania działań proekologicznych w zakresie
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty na poziomie wskaźników I. Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 74 szt.; dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,02 MWe; dodatkowa zdolność
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,02MW; liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1,00 szt.; II. Wskaźniki rezultatu: produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 19,105 MWhe/rok; produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 19,105 MWhe/rok; szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych: . Grupę docelową w projekcie stanowią: poziom instytucjonalny: LSM (Beneficjent projektu), - poziom indywidualny: członkowie spółdzielni, mieszkańcy dzielnicy LSM. LSM przewiduje także na własnej
stronie internetowej zakładki informującej o projekcie, a także promocji rozwiązań dot. czystej energii, korzyści płynących z ekologicznego pozyskania energii itp.
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LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

131 851,24

107 196,13

58 957,87

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2018-07-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOBRANŻOWYM INTERKRES

Projekt swoim zakresem obejmuje montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach budynków Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
Interkres Sp. J S. Smyk, Z. Mazurek zlokalizowanych w miejscowości Sitaniec 126, 22-400 Zamość w powiecie zamojskim na terenie działek nr 1590/33 i 1590/107
(budynki produkcyjne). Projekt ma na celu wykorzystanie zasobów naturalnych (energii słonecznej) w celu produkcji energii elektrycznej. Dla instalacji o mocy
29,87 kW przewidziano montaż 103 szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 290 Wp każdy, natomiast dla instalacji o mocy 39,73 kW 137 szt.
paneli. Panele zostaną przyłączone do inwerterów DC/AC. Panele zostaną ułożone na konstrukcji wsporczej ułożonej bezpośrednio na dachu. Moduły PV
rozmieszczone będą równomiernie, w sposób zapewniający ich maksymalne nasłonecznienie. W wyniku montażu paneli fotowoltaicznych na dachach obiektów
budowlanych należących do Wnioskodawcy nie nastąpi przekształcenie terenu. Realizacja projektu będzie neutralna dla środowiska. Lokalizacja projektu
znajduje się poza obszarami Natura 2000.
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PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERKRES SPÓŁKA JAWNA SYLWESTER SMYK I
ZBIGNIEW MAZUREK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

589 167,85

478 998,25

311 348,85

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2018-11-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Poprawa efektywności energetycznej w firmie Produkcyjno Handlowej BSG poprzez zastosowanie innowacyjnych metod
produkcji i wykorzystania energii z OZE

Projekt zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 408,1 KW wraz z niezbędną infrastrukturą. W projekcie przewiduje się montaż
instalacji fotowoltaicznej na obiektach budowlanych i konstrukcji wolnostojącej. składającej się z paneli fabrycznych,posiadających zabudowane szkło przednie
z powłoką antyrefleksyjną oraz kabli w izolacji z polietylenu usieciowanego, które nie zawierają syciw ściekających. Obiekt służył będzie do produkcji prądu z
promieni słonecznych.

RPLU.04.02.00-06-0284/17

FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA BSG BARBARA GREGORCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

2 451 492,49

1 585 002,70

915 180,55

57,74 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2019-03-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski

Ideą projektu jest produkcja energii elektrycznej z OZE oraz promocja produkcji czystej energii co jest zgodne z ponadnarodowymi działaniami na rzecz ochrony
klimatu. Grupa docelowa: odbiorcy usług firmy, mieszkańcy gminy oraz turyści. Cel główny: Lepsze zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa
Gluetechnika Krzysztof Jagielski Cele rezultatu: zwiększona prod. en. elekt. z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, wzrost zatrudnienia.
Wskaźniki: 1. Produkcja en. elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzyst. OZE [40,00MWhe/rok], 2. Liczbaa nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy [1,00EPC]. Cele produktu: Wzrost wytwarzania energii (w tym elektrycznej) z OZE, wzrost liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
zwiększona liczba wybudowanych jedn. wytwarz. en. elektr. z OZE Wskaźniki: 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
[0,0399MW] 2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [0,0399MW] 3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)
[1,00szt.] 4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [1,00szt.] Produkty: 1 jednostka elektryczna (panele fotowoltaiczne 148szt.) o
mocy do 39,96 kW. Projekt obejmuje dostawę i montaż 1jedn. wytwarzania en. elektrycznej (fotowoltaika) na budynku produkcyjnym przedsiębiorstwa.
Wytworzona energia będzie wykorzystana na własne potrzeby wynikające z prowadzonych działań produkcyjnych. Inwestycja jest zgodna z Programem ochrony
powietrza dla strefy lubelskiej z XI. 2013 r. Dzięki realizacji Projektu firma podejmie działania promocyjne na rzecz promocji produkcji czystej energii oraz
przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 [13,29 tony/rok] i emisji pyłu PM10 [844,4 g/MWh•rok]. Możliwy będzie do osiągnięcia cel cel szerszej promocji
społeczeństwa w zakresie oszczędnego i efektywnego korzystania z energii jako wzorzec świadomej dbałości o środowisko, w tym pracowników.

RPLU.04.02.00-06-0285/17

GLUETECHNIKA KRZYSZTOF JAGIELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

197 650,00

158 880,92

103 272,59

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-15

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,99 MW na działce nr 120/4 w obrębie Gminy Stary Brus. Wnioskodawca
RPLU.04.02.00-06-0286/17
posiada prawo do nieruchomości, na której będzie wybudowana do 31.12.2035 na podstawie umowy dzierżawy z dn. 22.05.2017. Elektrownia będzie się składać z
wysokowydajnych paneli fotowoltaicznych (3768 szt. o mocy 265 W, zakładając wysoki minimalny współczynnik skuteczności modułu na poziomie 16,2%)
zainstalowanych na stelażach wykonanych z ocynkowanej stali i aluminium o kacie nachylenia 36o, podłączonych do inwerterów o sprawności co najmniej 98%,
stacji nn/SN. Farma będzie wyposażona w urządzenia i systemy do ciągłego monitoringu jej pracy maksymalnie wykorzystując farmę do produkcji energii oraz
zapewniając monitoring ewentualnych uszkodzeń. Szczegółowo powyższe przedstawiono w projekcie technicznym oraz kosztorysie. Ze względu na położenie farmy
(jeden z najbardziej nasłonecznionych regionów w kraju) oraz zaawansowaną technologię projektowana elektrownia będzie w stanie wyprodukować w ciągu roku
łącznie około 1051 MWh energii elektr. Wytworzona energia elektr. będzie dostarczana do sieci energetycznej SN 15 kV poprzez stację transformatorową nn/SN.
Przewidywany czas eksploatacji farmy to 25 lat. Zastosowana technologia spełnia kryteria i normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa PKN w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Projekt będzie realizowany w II połowie 2018 r. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca posiada warunki zabudowy,
projekt techniczny i zabezpieczenie wkładu własnego, jest na etapie uzyskiwania warunków przyłączeniowych z PGE. Projekt będzie realizowany na zasadzie
pośrednich wniosków o płatność. W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 349,226 t. Projekt będzie miał pozytywny wpływ
na następujących odbiorców: - wnioskodawca, - odbiorcy energii elektrycznej.

KWAZAR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 918 770,00

3 062 149,67

2 449 719,73

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w firmie AGROPOL

Celem projektu jest budowie farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1,0 MW na działce o nr: 481/1 w miejscowości Dubeczno, w gminie Hańsk.
Przewidziano jedno zadanie, w ramach którego zaplanowano zakup materiałów i robót budowlanych. Wnioskodawca jest w pełni przygotowany do rozpoczęcia
realizacji projektu. Posiada wszelkie niezbędne pozwolenia oraz decyzje administracyjne, w tym prawomocne pozwolenie na budowę, postanowienie o braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, czy też warunki przyłączenia do sieci energetycznej. W związku z realizacją przedmiotowego
projektu 1 przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie finansowe, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia. Przewidywana roczna produkcja energii z przedmiotowej
instalacji wyniesie ok 1000MWh.
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JACENTY ARASIMOWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
P.P.H.U. AGROPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 618 546,98

2 842 902,12

2 274 321,69

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa farmy słonecznej w m. Kock dz. Nr 752/1

Celem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 999 kWp posadowionej na gruncie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 752/1
położonej w obrębie ewid. 2-Kock Rolny, gm.Kock, a poprzez to poprawa konkurencyjności rynku energii odnawialnej w województwie lubelskim. W
przedmiotowej inwestycji - ogniwa fotowoltaiczne, następuje konwersja promieniowania słonecznego w energię elektryczną - wytwarzanie energii elektrycznej ze
źródła odnawialnego. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: PRODUKTU - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych (MWe) - 0,99; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (MW) - 0,99; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie - 1; Liczba wybudowanych jednostek przetwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 oraz REZULTATU - Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystującej OZE (MWhe/rok) - 999 ; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystującej OZE (MWHe/rok) - 999; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2/rok) - 331,95. Grupą docelową projektu
będą mieszkańcy gm. Kock.

RPLU.04.02.00-06-0293/17

MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 407 951,42

2 715 955,15

1 687 966,12

62,15 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-30

2019-03-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 408 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w firmie Mostostal-Met Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Mostostal- Met Sp. z o.o. do 31.12.2019. Cele
szczegółowe: 1. Dywersyfikacja źródeł energii i stworzenie warunków do uzyskania zdolności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 408 kW z OZE dzięki
zastosowaniu odnawialnego źródła energii słonecznej 2.Wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią minimalizującego straty energii generujące duże
koszty działalności i pogarszanie stanu środowiska naturalnego. 3. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i siarki do atmosfery wskutek prowadzonej działalności
produkcyjnej. Zaplanowane zadania: 1. Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 408 kW Kluczowe wskaźniki projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 145,87t/rok Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 439,00 MWhe/rok Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 1 EPC
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,408 MW Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,408 MWe Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt.

RPLU.04.02.00-06-0294/17

MOSTOSTAL-MET SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

2 258 279,54

1 466 749,41

1 026 724,58

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii elektrycznej z OZE w przedsiębiorstwie Arkadiusz Kończyński - MIX

Przedmiotem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Sitaniec Błonie w powiecie zamojskim, gmina wiejska Zamość. Energia elektryczna
wytwarzana przez farmę - ok. 103,05 MWh - przeznaczona będzie dla zaspokojenia potrzeb własnych przedsiębiorstwa wnioskodawcy, zaś nadwyżki produkcji
przekazywane będą do lokalnej sieci energetycznej. Projektowana instalacja zamocowana będzie na stelażach z profili ceowych i kształtowników kapeluszowych
w systemie wolnostojącym. Powierzchnia działki umożliwi zainstalowanie 332 szt. paneli PV. Wnioskodawca zamierza wykorzystać nowoczesne i wydajne panele
typu Sunmodule Plus SW 290 Mono o mocy 290 Wp (lub podobne), a także inwertery fotowoltaiczne typu KACO Good Blueplanet 20.0 TL3-INT w ilości 4 szt. Taka
konfiguracja oferować będzie rzeczywistą moc ok. 90,00 kW (96,28 kW - moc teoretyczna przy sprawności 100%). Wnioskodawca posiada umowę z lokalnym
dystrybutorem energii elektrycznej, tj. PGE o. Zamość - dzięki umowie nadwyżki energii będą zasilały miejską sieć energetyczną. Realizacja projektu (budowa
elektrowni), a także późniejsza eksploatacja obiektu, są neutralne na środowiska. Nie występuje zapotrzebowanie na wodę i wytwarzanie ścieków, brak
zanieczyszczeń gazowych i jakichkolwiek odpadów stałych i płynnych. Brak również emisji hałasu i wibracji. Wpływ instalacji na glebę i wody powierzchniowe i
podpowierzchniowe określono na zerowy (neutralny).

RPLU.04.02.00-06-0295/17

ARKADIUSZ KOŃCZYŃSKI - MIX

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

570 029,37

463 438,51

301 235,03

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2018-12-29

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Mira Arasimowicz Firma Usługowo-Handlowa

Celem projektu jest budowie instalacji fotowoltaicznej, o mocy zainstalowanej 0,14 MW na działce o nr: 261/39 w miejscowości Olszanka, w gminie Kraśniczyn.
Przewidziano jedno zadanie, w ramach którego zaplanowano zakup materiałów i robót budowlanych. Wnioskodawca jest w pełni przygotowany do rozpoczęcia
realizacji projektu. Posiada niezbędne pozwolenia oraz decyzje administracyjne, w tym decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, czy też warunki przyłączenia do sieci energetycznej. W związku z realizacją
przedmiotowego projektu 1 przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie finansowe, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia. Przewidywana roczna produkcja energii z
przedmiotowej instalacji wyniesie ok 140MWh.

RPLU.04.02.00-06-0299/17

MIRA ARASIMOWICZ FIRMA USŁUGOWO--HANDLOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

602 672,64

489 977,76

318 485,54

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-16

2018-12-20

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Zaburze Realizacja projektu obejmuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Zaburze, na działce nr 826/2, gm. Żółkiewka. Celem głównym
przez firmę GREEN LIGHT Sp. z.o.o.
projektu jest poprawa konkurencyjności rynku energii odnawialnej poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Zaburze. W przedmiotowej
inwestycji - ogniwa fotowoltaiczne, następuje konwersja promieniowania słonecznego w energię elektryczną - wytwarzanie energii elektrycznej ze źródła
odnawialnego. Wytwarzana energia elektryczna sprzedawana będzie do sieci energetyki zawodowej. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące
wskaźniki: PRODUKTU - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) - 1,0; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych (MW) - 1,0; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1; Liczba wybudowanych jednostek przetwarzania energii eletrycznej z OZE - 1
oraz REZULTATU - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok) - 1224,47; Produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystującej OZE (MWhe/rok) - 1224,47; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(tony równoważnika CO2/rok) - 406,87. Wyprodukowana w ramach projektu energia elektryczna będzie w całości sprzedawana zewnętrznym odbiorcom.

RPLU.04.02.00-06-0300/17

GREEN LIGHT SP. Z.O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 744 602,27

2 677 596,00

1 596 650,49

59,63 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Stójło,
gmina Siennica Różana przez firmę Energy Program One Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Projekt polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Stójło, gmina Siennica Różana, na dz .numer ewid. 67,68, 69/2.Realizacja
inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu: liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1, liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 1 MWe, dodatkowa zdolność
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 1 MW oraz wskaźników rezultatu: liczba nowo utworzonych miejsc pracy pozostałe formy (EPC) - 2, produkcja
energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Mwhe/rok - 881 MW oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 292,74 ton, a także produkcja energii z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok -881 MWh.

RPLU.04.02.00-06-0302/17

ENERGY PROGRAM ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

4 620 604,84

2 792 276,82

1 804 090,05

64,61 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2019-06-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby własne Hotelu "Antoni"

Projekt polegał będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 198,36 kWp. Będzie to instalacja "na gruncie" - panele i towarzysząca im infrastruktura
zostaną zlokalizowane na działkach 260/17, 260/26. Działki te znajdują się w miejscowości Łaszczówka - Kolonia, 22-600 Tomaszów Lubelski. Bezpośrednio
przylegają one do prowadzonego przez Wnioskodawcę Hotelu "Antoni". Planowana do zbudowania instalacja zaspokajać ma potrzeby energetyczne tego obiektu.
Lokalizację projektu stanowią także działki 260/34 - na której położony jest budynek Hotelu Antoni, oraz 260/14 i 260/16, przez które biegło będzie przyłącze
kablowe między instalacją a budynkiem. Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania wszystkimi ww. działkami. Celem realizacji projektu jest poprawa
konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez obniżenie kosztów energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie własnych, odnawialnych źródeł energii
elektrycznej. W chwili obecnej Hotel Antoni nie posiada własnego źródła energii elektrycznej i całe zapotrzebowanie pokrywane jest z sieci przez zakład
energetyczny Zużycie energii elektrycznej w 2016 roku w obiekcie wyniosło ponad 222 MWh. Planowana do zamontowania instalacja powinna pokryć niemal
98% tej wartości, co radykalnie obniży roczne koszty zakupu energii elektrycznej. Łącznie zamontowanych zostanie 684 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy
jednostkowej 290W.

RPLU.04.02.00-06-0304/17

ZAKŁAD GASTRONOMICZNY "U ANTKA" WYSZYŃSKI ANTONI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

1 353 030,19

1 086 636,15

706 313,49

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-09-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwie "ŁUKPLAST" Dylak, Rychlik Sp. Jawna

Głównym celem proj. jest wzrost stosowania OZE wpływający na poprawę jakości środowiska natur. oraz zmniejszenia kosztów zużycia energii w
przedsiębiorstwie. W ramach projektu zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 0,1499 MW. Projekt przyczyni się do wykorzystania
darmowej energii słonecznej , ograniczenia zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną w sposób tradycjonalny, co przełoży się na zastępowanie
istniejącej energii z surowców kopalnych produkcją z OZE. Wpłynie na realizację celów określonych w POP dla strefy lubelskiej dot. poprawy jakości powietrza
m.in. poprzez realizację działań zmierzających do obniżenia emisji oraz promocyjnych i edukacji wpływających na podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców. Zastosowane rozwiązania przy współfinansowanie ze środków RPO WL 2014-2020 mają na celu wyrównanie kosztu kWh wyprodukowanych z
alternatywnych i tradycyjnych źródeł surowców kopalnych. Instalacja zostaną wyposażona w rozwiązanie umożliwiające pomiar obsługę i monitoring
wykorzystanej energii w oparciu o technologie TIK. System monitoringu będzie umożliwiał zbieranie niezbędnych danych z instalacji, pozwalając śledzić
parametry jej pracy i ilość wyprodukowanej energii. Celem TIK będzie stworzenie sytemu zarządzania i monitorowania danych dotyczących energii
wyprodukowanej przez instalacje OZE. Rezultatem projektu będzie określona ilość produkcji energii z OZE oraz redukcji emisji zanieczyszczeń.

RPLU.04.02.00-06-0305/17

"ŁUKPLAST" DYLAK RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

4. Energia przyjazna
środowisku

4.2. Produkcja energii z OZE w
przedsiębiorstwach

Brak poddziałania

1 076 369,70

873 597,32

480 478,52

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

010 Energia odnawialna: słoneczna

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa "GULIK" Sp. z o.o.

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa "GULIK" Sp. z o.o. poprzez głęboką kompleksową modernizację
energetyczną dwóch budynków usługowo-handlowych w Łukowie oraz w Staninie (woj. lubelskie, powiat łukowski), w których prowadzona jest działalność. W
ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne obiektu będące efektem przeprowadzonych audytów energetycznych:
1.Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów; 2.Wymiana okien i drzwi zewnętrznych; 3.Wymiana oświetlenia na energooszczędne; 4.Montaż instalacji
wytwarzającej energię elektryczną z OZE; 5.Przebudowa systemów grzewczych; 6. Instalacja termostatów; 7.Zastosowanie automatyki pogodowej oraz
zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w
wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynków usługowo-handlowych oraz budowa jednostek
wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność
energii cieplnej oraz elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii elektrycznej z
wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia
wyraźnego efektu ekologicznego oraz ekonomicznego. Grupą docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektu, głównie pracownicy firmy.

RPLU.05.01.00-06-0001/17

"GULIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 783 945,26

1 450 362,00

942 735,30

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-01

2018-12-31

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku firmy Łuksja Sp. z o.o. w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych
dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy została dokonana na podstawie audytu energetycznego stanowiącego załącznik do niniejszego projektu. Projekt
zostanie zrealizowany w 1 zadaniu, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki projektu zostały
wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną wytworzone w trakcie
realizacji projektu: nie dotyczy.

RPLU.05.01.00-06-0002/17

ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

930 902,77

756 831,52

378 415,76

50,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-02

2019-12-31

Konkursowy

04 Wytwarzanie tekstyliów i
wyrobów włókienniczych

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku hotelowego w Łukowie firmy "POLONIA" Spółka Jawna

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej firmy "POLONIA" Spółka Jawna poprzez głęboką kompleksową modernizację
energetyczną budynku hotelowego, w którym prowadzony jest ośrodek dla uchodźców. W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania
modernizacyjne obiektu będące efektem przeprowadzonego audytu energetycznego: 1. Docieplenie obiektu (ścian zewnętrznych); 2. Wymiana okien i drzwi
zewnętrznych; 3. Wymiana oświetlenia na energooszczędne; 4. Przebudowa systemu grzewczego z gazowego na gazowe kondensacyjne; 5. Usprawnienie systemu
wentylacji; 6. Montaż instalacji wytwarzającej energię z OZE (instalacja solarna do przygotowania c.w.u.); 7. Zastosowanie automatyki pogodowej oraz systemu
zarządzania energią w budynku. 8. Instalacja termostatów. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w
wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynku hotelowego w ramach projektu o pow. użytkowej
3547m2 oraz budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii
cieplnej oraz elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii z wybudowanych mocy
wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE. Grupą docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektu,
głównie zakwaterowani w nim uchodźcy oraz pracownicy firmy.

RPLU.05.01.00-06-0002/18

WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA" SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 023 997,69

834 014,38

542 109,34

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku firmy Anna Świder "ANALIZA" w Łukowie.

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej firmy Anna Świder "ANALIZA" poprzez głęboką kompleksową modernizację
energetyczną budynku handlowo-usługowego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe
zadania modernizacyjne obiektu będące efektem przeprowadzonego audytu energetycznego: 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu; 2. Ocieplenie podłóg; 3.
Wymiana okien i drzwi zewnętrznych; 4. Wymiana oświetlenia na energooszczędne; 5. Usprawnienie systemu grzewczego c.o.; 6. Zastosowanie automatyki
pogodowej i systemu zarządzania energią w budynku. 7. Instalacja termostatów; 8. Usprawnienie systemu grzewczego c.w.u.; 9. Montaż instalacji wytwarzającej
energię elektryczną z OZE; Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się
efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynku o pow. użytkowej 266,77 m2 oraz budowa jednostek wytwarzania energii z OZE
do wytwarzania energii elektrycznej (fotowoltaika) i cieplnej (pompa ciepła). W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii
elektrycznej, roczna oszczędność energii cieplnej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii
elektrycznej z wybudowanych instalacji OZE, produkcja energii cieplnej z wybudowanych jednostek OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE.
Grupę docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektu.

RPLU.05.01.00-06-0003/18

ANNA ŚWIDER "ANALIZA"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

409 990,80

332 605,24

216 193,39

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-12-01

2019-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Realizacja kompleksowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego piekarni w Werbkowicach firmy ARS Antoni Artur
Skrzypa w celu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Przedmiotem projektu zaplanowanego do realizacji przez przedsiębiorcę ARS Antoni Artur Skrzypa jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji
budynku piekarni (pow. użytkowa 920m2) w miejscowości Werbkowice. Na podstawie opracowanego audytu energetycznego budynku piekarni wybrano
optymalny wariant przedsięwzięcia obejmujący usprawnienia: 1). Modernizacja instalacji C.O. (m.in. wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na piec na
biomasę), 2). Wymiana oświetlenia - oprawy LED, 3). Instalacja fotowoltaiczna min. 20 kW, 4). Piec piekarniczy - modernizacja (m.in. zamiana paliwa z
węglowego na biomasę), 5). Wymiana palników olejowych na gazowe w piecach stalowych, 6) Ściany zewnętrzne docieplenie - styropian 14 cm, 7) Ściany
zewnętrzne docieplenie (ścian już ocieplonych) - styropian 8 cm, 8). Stropodach docieplenie - styropian 18 cm, 9). Modernizacja c.w.u. - wykonanie instalacji
solarnej min. 36 kW, 10). Okna wymiana 0,9 W/m2k, 11). Drzwi wymiana 1,3 W/m2k, 12). Wentylacja z odzyskiem w magazynach - 475 m3/h, 13). Wentylacja
odzyskiem w pozostałych pomieszczeniach - 2471 m3/h, 14). System zarządzania energią. Przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących powyższe
usprawnienia pozwoli na zmniejszenie strat energii pierwotnej i zmniejszenie zużycia energii końcowej oraz produkcję energii z OZE. Realizacja
wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach doprowadzi do znaczącej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Efektywne i
zrównoważone wykorzystywanie dostępnych zasobów przełoży się bezpośrednio na bardziej efektywny system produkcji. Oprócz korzyści ekonomicznych w
postaci zmniejszenia kosztów zużycia energii w skali roku, zaplanowana inwestycja przyniesie korzystne efekty środowiskowe w postaci złagodzenie presji na
środowisko (zmniejszenie emisji CO2) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji przeprowadzone działania przyczynią się do wzrostu
konkurencyjności gospodarki.

RPLU.05.01.00-06-0004/18

ARS ANTONI ARTUR SKRZYPA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 218 590,68

734 545,53

404 000,04

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-15

2020-04-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjnego w firmie P.P.H WALDI.

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa PPH "WALDI" poprzez głęboką kompleksową modernizację
energetyczną budynku, w którym prowadzona jest produkcja obuwia. W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne
obiektu będące efektem przeprowadzonego audytu energetycznego: 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu; 2. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych; 3.
Montaż systemu wentylacji z odzyskiem ciepła; 4. Wymiana oświetlenia na energooszczędne; 5. Montaż instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE; 6.
Przebudowa systemu grzewczego (biomasa); 7. Zastosowanie automatyki pogodowej oraz zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku. Projekt
realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna
przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynku produkcyjnego w ramach projektu o pow. użytkowej 479m2 oraz budowa jednostek wytwórczych
wykorzystujących instalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii cieplnej
oraz elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii elektrycznej z wybudowanych
mocy wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE. Grupą docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektu,
głównie pracownicy firmy.

RPLU.05.01.00-06-0006/17

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE WALDI ROBERT SUJKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

710 744,43

577 841,00

375 596,65

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Auto-Remont-Lipert w celu poprawy efektywności energetycznej.

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych
dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy została dokonana na podstawie audytu energetycznego stanowiącego załącznik do niniejszego projektu. Projekt
zostanie zrealizowany w ramach 1 zadania, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki projektu
zostały wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną wytworzone w
trakcie realizacji projektu: nie dotyczy.

RPLU.05.01.00-06-0007/17

AUTO-REMONT-LIPERT INŻ. KRZYSZTOF LIPERT

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

949 974,25

772 336,79

502 018,90

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej Zakładu Produkcyjno Usługowego MASMET w Łukowie.

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Zakładu Produkcyjno Usługowego MASMET poprzez głęboką kompleksową
modernizację energetyczną trzech budynków przedsiębiorstwa (woj. lubelskie, powiat łukowski, gm. Łuków), w których prowadzona jest działalność. W ramach
projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne obiektów będące efektem przeprowadzonych audytów energetycznych: 1. Ocieplenie
ścian zewnętrznych, dachów oraz stropodachów; 2. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych bram; 3. Wymiana oświetlenia na energooszczędne; 4. Przebudowa
systemu grzewczego (m.in. piec spalający biomasę); 5. Instalacja termostatów; 6. Zastosowanie automatyki pogodowej oraz zastosowanie systemu zarządzania
energią w budynku; 7. Usprawnienie wentylacji; 8. Montaż instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE (instalacje fotowoltaiczne). Projekt realizuje cele na
poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja
energetyczna budynków oraz budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej. W efekcie zostaną
zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych, produkcja energii elektrycznej z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wyraźnego efektu ekologicznego oraz ekonomicznego. Grupą docelową projektu stanowią przede wszystkim
użytkownicy obiektu, klienci i pracownicy firmy.

RPLU.05.01.00-06-0007/18

STANISŁAW WYSOKIŃSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY MASMET

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 369 824,26

1 116 950,61

726 017,87

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja obiektu hotelowego z restauracją

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej restauracji z hotelem "ARKADIA" Wnioskodawcy Zieliński Janusz Restauracja "Arkadia" oraz
ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zadania
zaplanowane w projekcie to: modernizacja instalacji c.o., modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej; modernizacja przegrody ściany zewnętrznej;
modernizacja systemu oświetlenia; modernizacja przegrody drzwi zewnętrzne; modernizacja przegrody okna zewnętrzne; montaż paneli fotowoltaicznych,
modernizacja przegrody dach; wymiana pieca konwekcyjno -parowego i wymiana suszarek do rąk. Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii odnawialnej 0,13 MW; Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 2046,38 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 88,10
MWh/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 20,34 MWht/rok; Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 40 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych 45,28 tony równoważnika CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 2363,56 GJ/rok. Produkcja energii
cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 20,34 MWht/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE 40 MWhe/rok; Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo Zieliński Janusz Restauracja "Arkadia", jego pracownicy i Klienci, jak
również w sposób pośredni dzięki poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy. .

RPLU.05.01.00-06-0008/17

ZIELIŃSKI JANUSZ RESTAURACJA "ARKADIA"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 969 812,99

1 472 364,60

957 036,99

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2018-12-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku ARTELO celem poprawy efektywności energetycznej

Głównym celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań
termomodernizacyjnych: Zakres prac obejmuje: Ocieplenie ścian zewnętrznych, Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, Ocieplenie stropodachu, Ocieplenie
dachu z wymianą poszycia dachowego, Wymiana witryny okiennej, Wymiana drzwi zewnętrznych, Uszczelnienie okien, Modernizacja systemu ogrzewania
(wymiana węzła na kompaktowy, doposażenie w zawory pod pionowe i termostatyczne), Montaż kolektorów słonecznych płaskich oraz zasobnika 500 dm3,
Wymianę oświetlenia na oświetlenie LED. Integralną częścią projektu jest wprowadzenie inteligentnego systemu BMS służącego zarządzaniu energią w
przedsiębiorstwie. Realizacja niniejszego projekt będzie przebiegała w budynku biurowym zlokalizowanym na terenie miasta Lublin ul. Skromna 5. Inwestycja
służy pokryciu zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną w przedsiębiorstwie. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna na poziomie firmy,
osiągnie następujące wskaźniki: Stopień poprawy efektywności energetycznej 73,78%, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1679,10 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej
energii elektrycznej 51,19 Mwh/rok. Ponadto emisja CO2 do atmosfery zostanie ograniczona o 201,17 t/rok, nastąpi redukcja CO2 do atmosfery o 68,50%,
redukcja emisji PM-10 o 79,60%. Wybrane przedsięwzięcie przyczynia się do redukcji emisji SO2, NOX, sprzyjających tworzeniu ozonu troposferyczneho oraz
kwaśnych emisji do atmosfery.

RPLU.05.01.00-06-0008/18

ARTELO LUCYNA OMIECZYŃSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 038 662,12

1 657 139,94

1 077 140,94

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2020-10-30

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej spółki DAW-MED

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa o 80% w stosunku do obecnej sytuacji. Cele operacyjne projektu to: 1)
Zmniejszenie kosztów związanych z korzystaniem z energii cieplnej i elektrycznej 2) Ograniczenie szkodliwego wpływu działalności przedsiębiorstwa na
środowisko Powyższe cele operacyjne zostaną zrealizowane dzięki pracom termomodernizacyjnym. Projekt obejmuje kompleksowe działania w zakresie poprawy
efektywności energetycznej oraz zastosowania OZE. Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne oraz stropodach, wymienione zostaną okna i drzwi oraz oświetlenie. Na
dachu budynku zamontowane zostaną kolektory słoneczne, które wspomogą kocioł jednofunkcyjny gazowy wytwarzający ciepłą wodę użytkową. Przeprowadzona
zostanie regulacja instalacji grzewczej w celu dostosowania parametrów do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło. Efektami projektu, potwierdzającymi
realizację celów będą: 1) obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, 2) redukcja emisji pyłu PM10, 3) spadek emisji gazów cieplarnianych, 4)
ograniczenie kwaśnych emisji do atmosfery. Projekt jest zgodny z obowiązującym prawem i respektuje wszystkie polityki horyzontalne Unii Europejskiej.

RPLU.05.01.00-06-0009/17

DAW-MED M.KOWALSKA, M.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

233 046,61

231 044,88

150 179,17

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2018-07-21

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków JKM ESTATE w celu poprawy efektywności energetycznej

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych
dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy została dokonana na podstawie audytów energetycznych stanowiących załączniki do niniejszego projektu.
Projekt zostanie zrealizowany w 1 zadaniu, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki projektu
zostały wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną wytworzone w
trakcie realizacji projektu: nie dotyczy.

RPLU.05.01.00-06-0009/18

JKM ESTATE JAN MOROZIEWICZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 034 488,13

1 654 055,39

1 075 136,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-12-01

2020-07-29

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynków firmy Elpie Nieruchomości Sp. z o. o.

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych
dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy została dokonana na podstawie audytu energetycznego stanowiącego załącznik do niniejszego projektu. Projekt
zostanie zrealizowany w 1 zadaniu, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki projektu zostały
wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną wytworzone w trakcie
realizacji projektu: nie dotyczy.

RPLU.05.01.00-06-0010/17

ELPIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 540 149,18

1 917 431,01

1 054 587,05

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-02

2019-12-31

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku produkcji wafli w Świdniku

Głównym celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku produkcyjnego.
Wykonanie wszystkich założonych prac termomodernizacyjnych umożliwi znaczące podniesienie efektywności energetycznej budynku co przełoży się na
usprawnienie produkcji i funkcjonowania zakładu i przełoży się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, redukcję kosztów użytkowania, a w konsekwencji
umożliwi wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zakres prac termomodernizacyjnych, został dokładnie określony w wykonanym audycie energetycznym
budynku (audyt został dołączony do dokumentacji aplikacyjnej). Wszystkie przewidziane w tym dokumencie prace pozwolą na osiągnięcie optymalnego poziomu
efektywności energetycznej. W zakres prac wchodzi: Modernizacja systemu ogrzewczego, wymiana okien i drzwi zewnętrznych i bram, budowa instalacji
fotowoltaicznej, ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podłogi na gruncie, wymiana oświetlenia wbudowanego, modernizacja systemu
przygotowania c.w.u. Wszystkie prace zostaną przeprowadzone zgodnie z dokumentacja techniczną. Inwestycja będzie trwała 9 miesięcy i zostanie rozpoczęta w
marcu 2019 roku. Wkład własny sfinansowany zostanie ze środków własnych (dochód Wnioskodawcy na podstawie PIT-36L za 2017 znacznie przekracza wartość
wkładu własnego odnoszącego się do wydatków kwalifikowanych). W trakcie oraz po zakończeniu inwestycji zostaną osiągnięte wskaźniki dotyczące produktu i
rezultatu bezpośredniego, między innymi ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii końcowej,liczba zmodernizowanych energetycznie budynków, powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji. Projekt po zakończeniu jego realizacji zostanie utrzymany przez wymagany przepisami okres 3 lat.

RPLU.05.01.00-06-0010/18

VITAGRO MAGDALENA SAMBORSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

633 610,06

474 339,90

308 320,93

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-02-01

2020-12-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Kompleksowa termomodernizacja budynku magazynowo - socjalnego w celu poprawy efektywności energetycznej
przedsiębiorstwa

Przedmiotem projektu zaplanowanego do realizacji przez przedsiębiorcę "3B" BRUKARSTWO-BETONIARSTWO-BUDOWNICTWO Tomasz Czajkowski jest
przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku magazynowo - socjalnego (pow. netto 690m2) w miejscowości Hrubieszów. Na podstawie
opracowanego audytu energetycznego budynku wybrano optymalny wariant przedsięwzięcia obejmujący usprawnienia: 1). Modernizacja instalacji C.O. (m.in.
wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na piec na biomasę), 2). Wymiana oświetlenia - oprawy LED, 3). Instalacja fotowoltaiczna min. 10 kW, 4). Ściany
zewnętrzne docieplenie - styropian 15 cm, 5). Podłoga docieplenie - styropian 6 cm, 6). Stropodach docieplenie - styropian 25 cm, 7). Modernizacja c.w.u., 8).
Okna wymiana 0,9 W/m2k, 9). Drzwi wymiana 1,3 W/m2k, 10). System zarządzania energią. Przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących powyższe
usprawnienia pozwoli na zmniejszenie strat energii pierwotnej i zmniejszenie zużycia energii końcowej oraz produkcję energii z OZE. Realizacja
wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach doprowadzi do znaczącej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Efektywne i
zrównoważone wykorzystywanie dostępnych zasobów przełoży się bezpośrednio na bardziej efektywny system produkcji. Oprócz korzyści ekonomicznych w
postaci zmniejszenia kosztów zużycia energii w skali roku, zaplanowana inwestycja przyniesie korzystne efekty środowiskowe w postaci złagodzenie presji na
środowisko (zmniejszenie emisji CO2) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji przeprowadzone działania przyczynią się do wzrostu
konkurencyjności gospodarki.

RPLU.05.01.00-06-0011/18

"3B" BRUKARSTWO - BETONIARSTWO - BUDOWNICTWO TOMASZ CZAJKOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

959 923,60

572 667,60

372 233,93

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-15

2020-01-31

Konkursowy

08 Budownictwo

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w firmie Społem Distro Sp. z o.o.

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych
dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy została dokonana na podstawie audytów energetycznych stanowiących załącznik do niniejszego projektu.
Projekt zostanie zrealizowany w ramach jednego zadania, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy).
Wskaźniki projektu zostały wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną
wytworzone w trakcie realizacji projektu: nie dotyczy.

RPLU.05.01.00-06-0012/17

SPOŁEM DISTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

950 348,52

772 641,07

424 952,58

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-02

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjnego firmy Nipplex Sp. z o.o.

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej firmy Nipplex Sp. z o.o. poprzez głęboką kompleksową modernizację energetyczną RPLU.05.01.00-06-0012/18
budynku produkcyjno-usługowego, w którym prowadzony jest działalność związana z produkcją bielizny. W ramach projektu przewidziano następujące
kompleksowe zadania modernizacyjne obiektu będące efektem przeprowadzonego audytu energetycznego: 1. Docieplenie obiektu (ścian zewnętrznych i dachu); 2.
Wymiana oświetlenia na energooszczędne; 3. Przebudowa systemu grzewczego z gazowego na gazowe kondensacyjne; 4. Usprawnienie systemu wentylacji; 5.
Montaż instalacji wytwarzającej energię z OZE; 6. Zastosowanie automatyki pogodowej oraz systemu zarządzania energią w budynku. 7. Instalacja termostatów.
Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna
przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynku produkcyjno-usługowego w ramach projektu o pow. użytkowej 641 m2 oraz budowa jednostek
wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej, roczne
zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE oraz
dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE. Grupą docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektu w tym pracownicy produkcyjni i
biurowi.

NIPPLEX SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

871 978,46

710 047,53

390 526,13

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Supermarketu Fabel w Parczewie

Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji i wyposażenia w instalacje OZE budynku handlowo - usługowego (marketu) położonego w Parczewie, przy ul.
Kardynała Wyszyńskiego 9. Planowane w budynku usprawnienia: modernizacja instalacji co (w tym pompa ciepła), wymiana oświetlenia na LED, odzysk ciepła z
instalacji chłodniczych lad, wymiana okien, montaż instalacji PV, montaż wentylacji mech. z odzyskiem, ocieplenie dachu, wymiana drzwi, ocieplenie ścian
zewnętrznych. Najważniejsze rezultaty modernizacji to: - ograniczenie zużycia energii cieplnej, - ograniczenie zużycia energii elektrycznej, - zmniejszenie emisji
CO2, - zmniejszenie emisji PM-10, - produkcja energii cieplnej i elektrycznej z nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE, - dodatkowa zdolność do
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych Szczegółowe wartości dla powyższych rezultatów określono w sekcji WSKAŹNIKI niniejszego wniosku oraz w audycie
energetycznym (w załączeniu). Wnioskodawca dysponuje pełną dokumentacją niezbędną do oszacowania kosztów i rezultatów inwestycji: audytem energetycznym
oraz kosztorysem. Przeprowadzenie prac w budynku wymaga zgłoszenia zamiaru wykonania robót, które zostało złożone do Starosty Parczewskiego w dniu
29.11.2016 r. Kopia zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

RPLU.05.01.00-06-0013/17

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE FABEL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 733 291,45

2 222 188,17

1 444 422,26

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-06

2018-12-31

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku magazynowego z częścią biurową

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynku przedsiębiorstwa S-B Maciej Sarnecki poprzez realizację wielokierunkowych i
kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, c.o., oświetleniu pomieszczeń; Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie głębokiej
termomodernizacji budynku magazynowego z częścią biurową obejmującego 6 usprawnień oraz wprowadzenie systemu zarządzania energią. Wskaźnikami, które
firma planuje osiągnąć są spadek emisji gazów, zmniejszenie zużycia energii,produkcja energii cieplnej z nowych instalacji wykorzystujących OZE, oraz
dodatkowa zdolność do wytwarzania energii. powyższe zostanie osiągnięte poprzez termomodernizację 1 budynku firmy.

RPLU.05.01.00-06-0013/18

S-BUD MACIEJ SARNECKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

307 909,35

250 788,88

163 012,76

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-14

2019-12-20

Konkursowy

08 Budownictwo

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja i remont budynku usługowego

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku usługowego Przedsiębiorstwa Usługowego Hubert Niedziałek oraz ochrona i
poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zadania zaplanowane w
projekcie to: - Wymiana oświetlenia; - Przebudowa źródła ciepła dla c.w.u.; - Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; - Ocieplenie
tarasu; - Ocieplenie ścian zewnętrznych; - Ocieplenie stropodachu; - Wymiana okien; - Ocieplenie skosu dachu; - Wymiana drzwi; - Ocieplenie podłogi w
suterenie; - System zarządzania energią; - Modernizacja instalacji c.o. (w tym pompa ciepła wraz z osprzętem); - Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW.
Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 552, 20 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 23,4 MWh/rok;
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 4,783 MWht/rok; Produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 10 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 58,09
tony równoważnika CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 636,1 GJ/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 10 MWhe/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 4,783
MWht/rok. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo Usługowe Hubert Niedziałek, jak również w sposób pośredni dzięki poprawie jakości powietrza
okoliczni mieszkańcy.

RPLU.05.01.00-06-0014/17

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE HUBERT NIEDZIAŁEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

541 946,47

440 606,89

286 394,47

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2018-12-31

Konkursowy

08 Budownictwo

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku warsztatowo-garażowego PGKiM w Janowie Lubelskim

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej dotyczy budynku garażowo-warsztatowego zlokalizowanego na terenie miasta Janów Lubelski, przy ul.
RPLU.05.01.00-06-0014/18
Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48, na działce o numerze 2103/9. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym w zabudowie szeregowej,
wykonany w latach 70- tych ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej murowanej, powierzchni 532,1 m2. Ogrzewany z lokalnej kotłowni węglowej dostarczającej
energię do kilku obiektów spółki. Wyposażony w instalację c.o.' wod-kan, elektryczną. Budynek, który wykorzystywany jest do prowadzenia działalności
gospodarczej PGKiM w Janowie Lub, jest obiektem energochłonnym (wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku wynosi aż
360,00[kWh/(m2rok)], stąd też wymaga podjęcia prac termomodernizacyjnych. Budynek pełni obecnie funkcję warsztatu oraz garażu dla pojazdów, które
wykorzystywane są do prowadzenia prac do których powołana jest spółka. Obiekt wykorzystywany jest przez cały rok. Użytkowanie w miesiącach chłodniejszych
wymaga zastosowania bardzo energochłonnego ogrzewania. Po wykonaniu termomodernizacji wraz z wymianą energochłonnej instalacji grzewczej oraz źródeł
światła znacznie zmniejszy się zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku. Główne zadania przewidziane do realizacji: ocieplenie ścian
zewnętrznych styropianem, ocieplenie dachu poprzez zastosowanie płyt warstwowych, wymiana stolarki okiennej i bram garażowych, wymiana instalacji co,
wymiana oświetlenia wbudowanego na LED, montaż instalacji fotowoltaicznej. Wszystkie w/w działania prowadzić będą do znacznego zmniejszenia
zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania (redukcja o 535,64GJ, 77,68%) oraz energii elektrycznej (redukcja o 43,69 GJ, 98,71%). Całkowite zużycie
energii końcowej zmniejszy się o 78,95 %. Wykonanie projektu spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w tym redukcja emisji CO2
wyniesie 79,64%, zaś redukcja pyłu PM 10 77,68%.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

656 859,00

518 335,94

233 251,11

45,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-08-05

2020-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

070 Promowanie efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej Firmy Handlowej "BARTEK"

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Firmy Handlowej "BARTEK" poprzez głęboką kompleksową modernizację
energetyczną budynku Sali weselnej oraz Stacji Kontroli Pojazdów zlokalizowanych w miejscowości Sięciaszka Pierwsza (powiat łukowski, województwo
lubelskie). W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne obiektów będące efektem przeprowadzonego audytu
energetycznego: 1.Ocieplenie obiektów: ścian zewnętrznych i stropów; 2. Ocieplenie podłogi w budynku Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 3. Wymiana drzwi
zewnętrznych w budynku OSKP; 4.Wymiana oświetlenia na energooszczędne; 5.Przebudowa systemów grzewczych- modernizacja systemów grzewczych w
budynkach m.in. z wymianą kotła węglowego na gazowy oraz montaż pompy ciepła; 6. Usprawnienie systemu wentylacji i klimatyzacji w modernizowanych
budynkach; 7. Zastosowanie systemu zarządzania energią; 8. Montaż instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE; 9. Instalację zaworów podpionowych i
termostatów dla modernizowanych instalacji grzewczych. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w
wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynku Sali weselnej oraz budynku Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów w ramach projektu o całkowitej pow. użytkowej 1087,18m2 (205,20m2 OSKP + 881,98m2 sala weselna) oraz budowa jednostek wytwórczych
wykorzystujących instalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii
elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii elektrycznej z wybudowanych mocy
wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE. Grupę docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektów,
pracownicy firmy oraz goście weselni.

FIRMA HANDLOWA "BARTEK" SŁAWOMIR ANDRZEJ MATUSIAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 568 670,88

1 275 342,18

828 972,40

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.01.00-06-0015/17

Poprawa efektywności energetycznej budynków firmy FPH WOŹNIAK Krzysztof Woźniak.

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych
dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy została dokonana na podstawie audytu energetycznego stanowiącego załącznik do niniejszego projektu. Projekt
zostanie zrealizowany w ramach 1 zadania, które szczegółowo opisanego w pkt. D1 wniosku o dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki projektu
zostały wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną wytworzone w
trakcie realizacji projektu: nie dotyczy.

RPLU.05.01.00-06-0016/17

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 985 621,18

2 427 334,29

1 498 636,19

61,74 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-14

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej firmy DG-INWEST Daniel Gawryczuk poprzez zastosowanie technologii efektywnych
energetycznie

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych
dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy została dokonana na podstawie audytu energetycznego stanowiącego załącznik do niniejszego projektu. Projekt
zostanie zrealizowany w 1 zadaniu, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki projektu zostały
wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną wytworzone w trakcie
realizacji projektu: nie dotyczy.

RPLU.05.01.00-06-0016/18

DG - INWEST DANIEL GAWRYCZUK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

576 886,43

467 972,29

304 181,97

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-12-01

2019-10-31

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjnego w firmie ZPHU "AMIKUS".

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ZPHU "AMIKUS" poprzez głęboką kompleksową modernizację
energetyczną budynku produkcyjno-magazynowego z cz. socjalno-biurową przedsiębiorstwa. W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania
modernizacyjne obiektu będące efektem przeprowadzonego audytu energetycznego: 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu i podłóg budynku; 2. Wymiana okien
i drzwi zewnętrznych; 3. Wymiana oświetlenia na energooszczędne; 4. Montaż instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE; 5. Przebudowa systemu
grzewczego (biomasa); 6. Zastosowanie systemu zarządzania energią w budynku. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację
przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynku produkcyjno-magazynowego z
cz. socjalno-biurową w ramach projektu o pow. użytkowej 1043m2 oraz budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE do wytwarzania energii
elektrycznej. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii
końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii elektrycznej z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa
zdolność wytwarzania energii z OZE. Grupą docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektu, głównie pracownicy firmy.

RPLU.05.01.00-06-0017/17

RENATA KOZIOŁ ZPHU "AMIKUS" ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

892 067,34

720 258,00

468 167,70

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-05

2018-09-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatu samochodowego Firmy Handlowej "BARTEK"

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Firmy Handlowej "BARTEK" poprzez głęboką kompleksową modernizację
energetyczną budynku warsztatu mechaniki pojazdowej zlokalizowanych w miejscowości Sięciaszka Pierwsza (powiat łukowski, województwo lubelskie). W
ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne warsztatu będące efektem przeprowadzonego audytu energetycznego:
1.Ocieplenie obiektu: ścian zewnętrznych, stropu i stropodachu; 2. Ocieplenie podłogi; 3. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych; 4. Wymiana oświetlenia na
energooszczędne; 5. Przebudowa systemu grzewczego - m.in. wymiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny oraz montaż pompy ciepła; 6. Modernizacja
wentylacji; 7. Zastosowanie systemu zarządzania energią; 8. Montaż instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE; 9. Instalacja zaworów podpionowych i
termostatów. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność
energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynku w ramach projektu o pow. użytkowej 236,12m2 oraz budowa instalacji OZE do wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii elektrycznej i cieplnej, roczne zmniejszenie zużycia
energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii elektrycznej i cieplnej z wybudowanych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność
wytwarzania energii z OZE. Grupę docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektów, pracownicy firmy oraz klienci.

RPLU.05.01.00-06-0017/18

FIRMA HANDLOWA "BARTEK" SŁAWOMIR ANDRZEJ MATUSIAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

789 126,10

641 565,94

417 017,84

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku administracyjno - socjalnego z częścią magazynową i halą warsztatową

Efektem i celem realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej, poprzez wykonanie elementów termomodernizacyjnych, wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii, a także wykonanie usprawnień ograniczających zużycie energii elektrycznej. Zadania wykonywane w ramach projektu są zgodne z
zasadami uniwersalnego projektowania, będzie to spełnione między innymi dzięki zastosowaniu systemu zarządzania energią w termomodernizowanym budynku.
Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu to: wykonanie audytu energetycznego, wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz usprawnień
ograniczających zużycie energii elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu. Efekty projektu, wyrażone poprzez wskaźniki rezultatu,
przedstawiają się następująco: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 2058,14 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 70,69 MWh/rok; Produkcja energii
cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 1,18 MWht/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 28,05 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 252,84
tony równoważnika CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 2312,63 GJ/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 28,05 MWhe/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 1,18
MWht/rok oraz dodatkowo wskaźnik produktu: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 0,03 MW. Grupą docelową projektu są przede wszystkim
pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

RPLU.05.01.00-06-0018/17

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 378 401,56

1 602 323,34

721 045,47

45,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-01

2018-10-30

Konkursowy

12 Transport i składowanie

070 Promowanie efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków: usługowo - handlowego, usługowego oraz kotłowni z częścią socjalną

Gł.celem projektu jest zwiększenie efektywności energ.budynków będących własnością wnioskodawcy oraz ochrona i poprawa stanu środ.naturaln.poprzez
głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE.Zadania zaplanowane w projekcie to:modernizacja systemów c.o. i c.w.u -modernizacja systemów
oświetlania,Docieplenia ścian kondygnacji nadziemnych,Ocieplenia ścian cokołów,Ocieplenia ścian wyższych kondygnacji nadziemnych,Wymiana stolaki
okiennej i drzwiowej,Docieplenie stropodachów,Ocieplenie podłóg,montaż instalacji fotowolt.,montaż instalacji odgromowej Wymiana rur spustowych Cele
projektu wyrażone wskaźnikami produktu i rezultatu to: Liczba przedsięb.otrzymujących wsparcie szt.1;Liczba przedsięb. które poprawiły swoją efektywność
energ.szt. 1;Liczba wybudow. jedn.wytwarzania energii elektr.z oze szt.1;Liczba zmodernizowanych energet.budynków szt.2;Pow.lokali użytkowa 835,36 m2;Liczba
obiektów dost.do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt.2;Liczba wybudow.jedn.wytwarzania energii cieplnej z oze szt.3;Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii odnawialnej z OZE 0,12MW;Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektr. Z OZE 0,01MWe; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE
0,11 MWt;Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 589,91 GJ/rok;Ilość zaoszczędzonej energii elektr. 14,1090 MWh/rok;Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudow./nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 1,83MWht/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudow./nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 11,60MWhe/rok;Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarn.144,62t równoważnika CO2/rok;Zmniejszenie
zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 640,70GJ/rok;Produkcja energii elektr. z nowo wybudow.instalacji wykorzystujących OZE
11,60MWhe/rok;Produkcja energii cieplnej z nowo wybudow.instalacji wykorzystujących OZE 1,83MWht/rok Grupą docelową projektu jest wnioskodawca, jak
również w sposób pośredni dzięki poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy.

RPLU.05.01.00-06-0019/17

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMUNALNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

935 066,93

760 217,01

494 141,02

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja w ramach przebudowy budynku biurowego wojskowego na budynek zakwaterowania turystycznego
wraz z infrastrukturą

Projekt dotyczy termomodernizacji obiektu położonego w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego 4H. Termomodernizacja będzie realizowana w ramach większej
RPLU.05.01.00-06-0019/18
inwestycji związanej z przebudową i zmianą przeznaczenia obiektu z biurowej na usługi zakwaterowania turystycznego. W projekcie kwalifikowalna jest jedynie
część związana z termomodernizacją, dlatego też przygotowano oddzielny kosztorys do kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. W audycie i
kosztorysach przyjęto rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej /koszty kwalifikowalne/. Termomodernizowany budynek wybudowany został w
latach 1903 - 1906 jako budynek koszarowy na polecenie Cara Mikołaja II, jest więc obiektem budowanym w innych technologiach od współcześnie stosowanych.
Został przebudowany w latach 80-tych XXw., a w ostatnich latach pełnił funkcję budynku biurowego. Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem.
Ściany murowane z cegły pełnej. Nad budynkiem dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą. Okna i drzwi drewniane. Ogrzewanie za pomocą instalacji c.o. z
lokalnej sieci ciepłowniczej. C.w.u. realizowana za pomocą miejscowych elektrycznych podgrzewaczy akumulacyjnych. Teren w pełni uzbrojony w sieci. Obiekt
wyposażony w instalacje: wentylacji grawitacyjnej, c.o., elektryczną, wodno-kanalizacyjną, deszczową i odgromową. Wyposażony w typową instalację oświetlenia
opartą na świetlówkach indukcyjnych. Budynek pod ochroną konserwatora zabytków. Proponowana termomodernizacja obejmuje ocieplenie ścian, dachu,
wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Dodatkowo zmodernizowany zostanie system c.o., c.w.u. oraz oświetlenia wbudowanego. Zmianie ulegnie również funkcja
obiektu z biurowego na zakwaterowania turystycznego. Zmiana źródła ciepła nastąpi na koszt własny inwestora /koszt niekwalifikowalny/. W załączeniu wyciąg z
dokumentacji technicznej określający pełen zakres inwestycji /część kwalifikowalna i niekwalifikowalna/.

JAROSŁAW JAGIEŁŁO "FARDOM"; "HOTEL JAGIEŁŁO"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

899 535,82

469 796,75

305 367,88

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-17

2019-03-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla potrzeb usług z
częścią biurowo-handlową i magazynową

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku z częścią biurowo-handlową i magazynową P.H.U. BEMAR Marzena Szczepaniak,
oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zadania
zaplanowane w projekcie to: Kluczowymi rezultatami będą: modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy
7,14 kWp, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi, docieplenie podłogi wewnętrznej,
system zarządzania energią. Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to:Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 256,42 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii
elektrycznej 11,20 MWh/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 7,39 MWhe/rok;
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 4,22 tony równoważnika CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów
296,75 GJ/rok, Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 7,39 MWhe/rok. Projekt skierowany jest do kilku grup
interesariuszy: Wnioskodawca P.H.U. BEMAR Marzena Szczepaniak, jego pracownicy i Klienci, a także mieszkańcy Lublina.

RPLU.05.01.00-06-0020/17

P.H.U.BEMAR MARZENA SZCZEPANIAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

280 238,86

227 836,47

148 093,70

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-02-06

2018-04-30

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Zakład Usług Technicznych Energetyki sp. z o.o. poprzez realizację
projektu termomodernizacji"

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu głębokiej kompleksowej termomodernizacji budynku zakładu produkcyjnego ZUTE sp. z o.o., czego efektem będzie
osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W ramach przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne instalacji
c.o. oraz instalacji c.w.u., ocieplenie ścian oraz dachu, wymiana oświetlenia, wymiana okien, drzwi i bram, instalacja paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo
zostanie wdrożony system zarządzania energią, zgodnie z Audytem energetycznym. Realizacja inwestycji przełoży się na osiągnięcie celu głównego projektu czyli
poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej. Efektem kompleksowej termomodernizacja budynku będą
oszczędności zużycia energii oraz znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte
następujące wskaźniki produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (1); Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły swoją
efektywność energetyczną (1); Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (1); Powierzchnia użytkowa obiektu poddanego termomodernizacji (2 204 m2);
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej (1) oraz rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (461,80 GJ/rok); Ilość zaoszczędzonej
energii elektrycznej (43,01 MWh/rok); Zmniejszenie zużycia energii końcowej (616,7 GJ/rok); Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych CO2 (81,06 t/rok) i
PM-10 (71,1 kg/rok); Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (43,01 MWhe/rok);
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (43,01 MWhe/rok). Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii odnawialnej (0,038 MW).

RPLU.05.01.00-06-0020/18

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 231 000,00

1 000 813,01

650 528,43

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-12-01

2019-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku firmy W.M.D. POL-MAK w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych
dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy została dokonana na podstawie audytu energetycznego stanowiącego załącznik do niniejszego projektu. Projekt
zostanie zrealizowany w ramach jednego zadania, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki
projektu zostały wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną
wytworzone w trakcie realizacji projektu: nie dotyczy.

RPLU.05.01.00-06-0021/17

WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 462 260,97

1 188 830,06

653 856,53

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2020-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja Zakładu Usługowo-Wytwórczego ZAMEL Waldemar i Małgorzata Zawistowscy Sp.j. w celu poprawy
efektywności energetycznej

Celem gł. projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynku przedsiębiorstwa, przyczyniający się do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie M. RPLU.05.01.00-06-0022/17
Biała Podlaska.Celami szczegółowymi są: Zoptymalizowanie działań zwiększających efektywność energetyczną sektora prywatnego; Łagodzenie zmian klimatu
poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery; Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE. Projekt obejmuje termomodernizację 1 budynku
Zakład Usługowo-Wytwórczy ZAMEL Waldemar i Małgorzata Zawistowscy Sp.j. W ramach projektu będą osiągnięte wskaźniki produktu tj.: Liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-(1firma) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE-1szt.(pompa c.w.u);
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE-1szt.(inst. foto); Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -1szt.(1firma);
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji -582,90m2; Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) -1 szt.(1firma); Liczba
przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną -1 szt.(1firma); Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
(CI30)- 0,03191MW(w tym z energii elektrycznej 0,03021MWe i energii cieplnej 0,0017 MWt wytwarzanych z oze ) Kluczowymi rezultatami projektu będą: Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej-2 052, 55 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej-17,52 MWh/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujących OZE-2,54 MWht/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE-25,341 MWhe/rok;
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)-117,424 t. równo.CO2/ rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów - 2
115, 64GJ/rok; Zakres prac obej. kompleksową głęboką termomodernizację budynku. Grupy docelowe projektu: użytkownicy, klienci i pracownicy
przedsiębiorstwa usługowego.

ZAKŁAD USŁUGOWO-WYTWÓRCZY "ZAMEL" WALDEMAR I MAŁGORZATA ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

784 469,54

605 238,25

393 404,84

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2019-10-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej, szansą na rozwój przedsiębiorstwa DOMAT S.C.

Projekt dotyczy modernizacji hali magazynowej z częścią socjalno-biurową, zlokalizowanej przy ulicy Zasadniej 109, w miejscowości Michów. Jest to budynek
nieocieplony, energochłonny, którego roczne zużycie energii końcowej na potrzeby ogrzewania oraz oświetlenia wynosi 750,598 GJ. W ramach projektu zostanie
przeprowadzona modernizacja, na którą będzie się składać: - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 10 - 15 cm - ocieplenie oraz modernizacja
podłogi na gruncie styropianem o grubości 5 - 8 cm - ocieplenie stropodachu płytą warstwową z wypełnieniem pianką o grubości 12 cm - wymiana świetloków
dachowych - wymianę drzwi zewnętrznych - wymianę stolarki okiennej - wymianę bram wjazdowych - Kompleksową modernizację instalacji CO poprzez usunięcie
pieców kaflowych oraz usunięciu starego kotła węglowego. Instalacja nowego kotła automatycznego opalanego biomasą, nowa instalacja w części biurowo
socjalnej oraz hali. -modernizację systemu oświetlenia na oświetlenie typu LED wraz z montażem czujników ruchu Celem projektu jest, wyniku zaproponowanych
prac modernizacyjnych, zmniejszenie zużycia energii końcowej o 645,749 GJ/rok, czyli o 86,031% Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej
629,89 GJ/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 4,41 MWh/rok Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 645,75 GJ/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 48,61 CO2/rok Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE
26,90 MWht/rok Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,0275 MWt

"DOMAT" S.C.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

421 780,51

342 910,98

222 892,12

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku magazynowego przy ul.Technicznej 4 w Lublinie

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku magazynowego Wnioskodawcy - LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA
RPLU.05.01.00-06-0023/17
oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.Zadania
zaplanowane w projekcie to:-wykonanie indywidualnego jednofunkcyjnego węzła cieplnego - modernizację instalacji c.o. - docieplenie ścian zewnętrznych docieplenie stropodachu niewentylowanego, stropu zewn. nad przejazdem - wymiana okien - wymiana drzwi zewnętrznych - wymiana źródeł światła wraz z
oprawami - wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 21 kW - zastosowanie systemu zarządzania energią Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej 1449,5 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 107,3 MWh/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 18 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 176,95 tony
równoważnika CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 1835,8 GJ/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 18 MWhe/rok. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA,
jego pracownicy i Klienci, jak również w sposób pośredni, dzięki poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy.

LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

3 252 164,66

2 407 241,19

1 323 982,65

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-11-01

2020-12-31

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej sklepu MICHAŁ w Suścu

Poprawa efektywności energetycznej sklepu MICHAŁ w Suścu obejmuje: 1. Modernizację instalacji c.o. poprzez: zastosowanie termozaworów grzejnikowych o
czułości 1°K z możliwością zdalnego sterowania nastawami jako system zarządzania energią ,wymianę części grzejników, wyposażenie instalacji w ciepłomierze.
2.Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW 3.Przebudowę instalacji chłodzenia. Zastąpienie czterech agregatów jednym agregatem o mniejszej mocy z
możliwością płynnej regulacji przepływu czynnika chłodzącego. 4.Ocieplenie ok 237,33 m2 ścian styropianem o współczynniku ?=0,032 i grubości 14 cm .
5.Ocieplenie ok 277,81 m2 stropodachu pianką metodą natryskową na dachu o współczynniku ?=0,035 i grubości 23 cm . 6.Modernizację instalacji c.w.u. poprzez
wymianę zasobnika c.w.u. na zbiornik biwalentny z grzałką elektryczną i obiegiem ciepła odpadowego z agregatu. Zamontowanie licznika ciepła na wyjściu z
zasobnika oraz wodomierza na dopuszczeniu zimnej wody. 7.Wymianę ok. 5,6 m2 drzwi na drzwi o współczynniku U co najmniej równym 1,3 W/m2K . 8.Wymianę
ok 11,4 m2 okien na nowe o współczynniku U co najmniej równym 0,9 W/m2K . 9.Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i centralą
klimatyzacyjną . 10.Zastosowanie systemu zarządzania energią.11. Wymiana 39 opraw oświetleniowych na oprawy LED

SKLEP "MICHAŁ" S.C. IRENEUSZ CHMIEL DAGMARA CHMIEL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

404 264,33

328 670,19

213 635,61

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-12-03

2019-12-31

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Termomodernizacja budynku biurowego firmy Farbud Sp. z o.o."

Celem ogólnym projektu dotyczy głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynku FARBUD Sp. z o.o. poprzez realizację działań mających na celu
RPLU.05.01.00-06-0025/17
zwiększenie jego efektywności energetycznej. Cel główny dotyczy: zmniejszenia zużycia ciepła na ogrzewanie budynku, obniżenie poziomu zużycia energii w sezonie
grzewczym, zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości, zmniejszenia kosztów ogrzewania w bud. objętym przedsięwzięciem usprawnienia energetycznego.
Cel ogólny zostanie osiągnięty za pomocą wskaźników: -wskaźniki produktu: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; liczba przedsiębiorstw, które w
wyniku wsparcia poprawiły swoją efektywność energetyczną; liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji; -wskaźniki rezultatu:ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; zmniejszenie zużycia energii końcowej w
wyniku realizacji projektu; szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE; dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej. Projekt przyczyni się do osiągnięcia dodatkowych korzyści: wzrostu
zainteresowania odnawialnymi źródłami energii w prowadzeniu działalności gospodarczej, wzrostu prestiżu firmy - modernizacja energetyczna siedziby FARBUD
Sp. z o.o. Wartości oraz termin osiągnięcia przedstawiono w sekcji C.III wniosku o dofinansowanie projektu.

"FARBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 022 298,06

1 644 144,75

1 068 694,06

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2019-07-31

Konkursowy

08 Budownictwo

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku serwisu w Bełżcu

Poprawa efektywności energetycznej budynku serwisu w Bełżcu obejmuje: 1.Termomodernizację części dachu. Ocieplenie stropodachu o powierzchni 238,62 m2
planuje się wykonać z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR lub PUR. 2.Wymianę drzwi o powierzchni 120,8 m2 3.Wymianę okien i luksferów o powierzchni
54,8 m2 4.Wymianę istniejącego źródła ciepła kotła węglowego na kocioł opalany biomasą wraz z modernizacją instalacji c.o. z zastosowaniem termozaworów
grzejnikowych o czułości 1°K z możliwością zdalnego sterowania nastawami jako system zarządzania energią, wyposażonych w ciepłomierz i programator
harmonogramu pracy. 5. Modernizację instalacji c.w.u. : wymiana zasobnika c.w.u. na zbiornik biwalentny z grzałką elektryczną i obiegiem ciepła z planowanego
kotła na biomasę oraz współpracującego z istniejącą instalacją solarną . Wykonanie niezbędnej instalacji . Zamontowanie licznika ciepła na wyjściu z zasobnika
oraz wodomierza na dopuszczeniu zimnej wody. 6.Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,8 kW 7.Wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED.
8.Przebudowę instalacji sprężonego powietrza likwidując dwie sprężarki tłokowe i zastępując je jedną sprężarką śrubową o mniejszej mocy i lepszej sprawności .
Uszczelnienie instalacji. 9.Zastosowanie systemu zarządzania energią.

RPLU.05.01.00-06-0025/18

JACEK ZABANDŻAŁA - SERWIS SAMOCHODOWY BOSCH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

611 582,87

497 106,64

323 119,30

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-12-03

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa P.H.U. Forum

Głównym celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa P.H.U. FORUM Adam Daszyński poprzez realizację
wielokierunkowych i kompleksowych usprawnień termomodernizacyjnych w zakresie zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody oraz drzwi i okna,
poprawę sprawności systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody, wdrożenie systemu zarzadzania energią, oszczędność energii elektrycznej na oświetlenie,
jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej. Opisane w projekcie
działania inwestycyjne przyczynią się do wzrostu konkurencyjności firmy oraz gospodarki regionu i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych CO2 i CH4, pyłów
PM-10, substancji sprzyjających tworzeniu ozonu troposferycznego (NOx) oraz zmniejszenie kwaśnych emisji do atmosfery (SO2, NOx).

RPLU.05.01.00-06-0026/17

P.H.U. FORUM ADAM DASZYŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

255 968,25

186 452,33

121 194,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-12-27

2019-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa JACKER

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa JACKER obejmuje dwa budynki: budynek szkoleniowo-usługowy w Majdanie Górnym i budynek produkcyjno- RPLU.05.01.00-06-0026/18
handlowo-usługowy w Jezierni. W obydwu obiektach do wykonania zgodnie z audytem jest: 1.wymiana instalacji c.o. w tym: w Jezierni wymiana ogrzewania
podłogowego i grzejnikowego z zastosowaniem termozaworów grzejnikowych o czułości 1°K z możliwością zdalnego sterowania nastawami jako system
zarządzania energią, zasilanych gruntową pompę ciepła glikol/woda o mocy ok 30 k\W, dolne źródło - odwierty pionowe w ilości 5-6 szt o głębokości do 100 m. W
celu zapobieżenia wychłodzenia dolnego źródła ciepła w okresie letnim pompa będzie służyć jako urządzenie chłodzące pomieszczenia odwróconym obiegiem
glikolu, a w Majdanie Górnym wymiana grzejników elektrycznych na ogrzewanie wodne podłogowe z zastosowaniem termozaworów o czułości 1°K z możliwością
zdalnego sterowania nastawami jako system zarządzania energią, zasilanych pompą ciepła powietrze/woda o mocy 10 k\W. Obie Instalacje wyposażone w
ciepłomierze a pompy w programator harmonogramu pracy. 2.modernizacja instalacji c.w.u. poprzez likwidację ogrzewania wody bezpośrednio energią
elektryczną i dostosowanie instalacji do nowego źródła ciepła tj. gruntowej pompy c.o. w Jezierni oraz wymiana istniejących elektrycznych przepływowych
podgrzewaczy wody w Majdanie Górnym 3.wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW i 7,5 kW 4.ocieplenie ścian 5.ocieplenie dachu 6.wymiana okien
na okna o współcz. U co najmniej równym 0,9 W/m2K . 7.wymiana drzwi i bram na nowe o współcz. U co najmniej równym 1,3 W/m2K . 8.panel sterowniczy
zarządzania energią cieplną instalacji c.o. poprzez programowaną regulację nastawami termozaworów drogą radiową i zdalaczynne monitorowanie pracą pompy
ciepła drogą radiową lub Wi-Fi albo GMS oraz panel sterowania żaluzjami . Ponadto termomodernizacja w Majdanie Górnym obejmuje: 1.wymianę oświetlenia
na oprawy LED - 14 szt 2.docieplenie podłogi na gruncie.

PPHU "JACKER" JACEK SIKORA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 489 428,99

1 210 917,88

787 096,61

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-12-03

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Termomodernizacja budynku firmy SUPON w celu poprawy jego efektywności energetycznej"

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych
dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy została dokonana na podstawie audytu energetycznego stanowiącego załącznik do niniejszego projektu. Projekt
zostanie zrealizowany w ramach jednego zadania, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki
projektu zostały wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną
wytworzone w trakcie realizacji projektu: nie dotyczy.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON W LUBLINIE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

353 014,18

287 003,40

186 552,21

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-02-01

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.01.00-06-0022/18

RPLU.05.01.00-06-0023/18

RPLU.05.01.00-06-0028/18

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku serwisu w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 10

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku serwisu w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 10 obejmuje: -modernizację instalacji centralnego
ogrzewania poprzez doposażenie kotłowni w bardziej zaawansowaną automatykę która zapewni lepszą regulację na kotle c.o. i zapewni lepszy komfort pracy
całego zakładu. -docieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła ? = 0,40 W/mK o powierzchni
323 m2 i grubości 0,14 m oraz o pow. 150,2 m2 i grubości 0,08 m -docieplenie dachu nad pomieszczeniami o temp. 12 oC z użyciem styropianu o współczynniku
przewodzenia ciepła ? = 0,40 W/mK o pow. 377 m2 i grubości 0,12 m, nad pomieszczeniami o temp. ? 16 oC o pow. 168,65 m2 i grubości 0,20 m, nad SKP
ocieplenie dachu wełną mineralną ? = 0,40 W/mK o pow. 123,7 m2 i grubości 0,06 m2 . -wymiana okien na szczelne okna PCV z wbudowanymi nawiewnikami
higrosterowalnymi OZ-S-1 szt 4, OZ-S-2 szt 1, OZ-S-3 szt 1, o pow. 36,72 m2 , OZ-PCV 1 szt 2 OZ-PCV 2 szt 4 o pow. 40,96 m2, OZ-DR szt 8 o pow. 10,32 m2,
aluminiowych na aluminiowe o lepszych parametrach oraz poprawie systemu wentylacji OZ-AL. i DZ-AL szt 1 o pow. 5,94 m2 -wymianie drzwi zewnętrznych
stalowych na szczelne DZ S-1 szt 2 o pow. 5,04 m2. -wymianie bram garażowych składanych o lepszych parametrach termicznych WRS1 szt 3 o pow. 32,64 m2 wyposażenie budynku w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła -wymiana opraw na energooszczędne. -zastąpienie jedną nową
energooszczędną sprężarką śrubową typu EVERT 5,5/200 o mocy 5,5 kW dwóch wyeksploatowanych, energochłonnych sprężarek tłokowych o mocy 3,0+3,5=6,5
kW. -wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,8 kW na pokrycie części potrzeb energii elektrycznej. - wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią dla
obniżenia kosztów eksploatacji i podniesienia komfortu użytkowania pomieszczeń.

RPLU.05.01.00-06-0029/17

JACEK ZABANDŻAŁA - SERWIS SAMOCHODOWY BOSCH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

558 434,51

454 010,15

295 106,59

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-31

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania
zasobów w MŚP

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa BIELAK OPONY AUTOSERWIS SPÓŁKA JAWNA w Biłgoraju

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Zadanie określone projektem pt. "Poprawa efektywności energetycznej
przedsiębiorstwa BIELAK OPONY AUTOSERWIS SPÓŁKA JAWNA w Biłgoraju" obejmuje kompleksową i głęboką termomodernizację obiektu położonego przy ulicy
Bagiennej 32. Optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczy między innymi prac w zakresie: - wymiana ocieplenia stropodachu na nowe
wraz z wymianą konstrukcji; - wymiany świetlików na nowe; - wymiany bram na nowe; - wymiany instalacji c.o. na nową; - wymiany oświetlenia na
energooszczędne; - montażu instalacji fotowoltaicznej między innymi do zasilania instalacji oświetleniowej; - montażu i wdrożenia sytemu zarządzania energią
BMS do sterowania i monitorowania poszczególnych instalacji.

RPLU.05.01.00-06-0029/18

BIELAK OPONY AUTOSERWIS SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

500 889,92

369 571,23

240 221,28

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

Efektywność energetyczna budynków wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo niska. Wynika to przede
wszystkim z technologii zastosowanej przy wznoszeniu budynków. Budynki powstawały w różnym okresie począwszy od 1932 r. Willa Jagódka (przebudowana
częściowo na początku lat 90-tych) do 1976 r. budynek oznaczony nr ewidencyjnym 25A. Od tamtej pory nie przeprowadzono żadnych działań poprawiających
efektywność energetyczną. Zastosowane źródło ciepła (piec na paliwo stałe - węgiel kamienny) dodatkowo przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska poprzez
niską emisję. Pociąga to za sobą bardzo duże koszty prowadzenia działalności. Dotyczy to zarówno kosztów ogrzewania budynków, ogrzewania ciepłej wody
użytkowej jak i kosztów energii elektrycznej. Przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji zdecydowanie podniesie rentowność prowadzonej działalności.
Zaspokojenie potrzeb przez projekt. Planowane działania w ramach projektu to wynikające z audytu energetycznego: 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 2.
Wymiana i docieplenia dachu. 3. Docieplenia fundamentów i ścian. 4. Wymiana instalacji CO i CWU wraz ze źródłem ciepła (w tym instalacja kolektorów
słonecznych). 5. Wymiana źródeł światła (wraz z instalacją elektryczną). Po zrealizowaniu projektu budynki będą wypełniały definicję budynku o niemal zerowym
zużyciu energii zgodną z Art. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

RPLU.05.01.00-06-0031/17

KLAUDIA MAJKUTEWICZ BED & BREAKFAST

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 988 695,24

747 900,00

486 135,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2019-06-30

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku firmy Sawicki Andrzej Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "PRIMA" w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na energię.

Projekt przewiduje realizację prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. poprawy efektywności energetycznej
RPLU.05.01.00-06-0031/18
przedsiębiorstwa Sawicki Andrzej Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "PRIMA". Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i robót
budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą
oddaną do użytku nieruchomość, należącą do spółki PHU PRIMA, znajdującą się w Terebeli, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. W ramach projektu
przewidziano 2 kategorie działań: 1) Prace przygotowawcze; 2) Zakup robót i materiałów budowlanych. W wyniku realizacji projektu 1 przedsiębiorstwo, tj.
Sawicki Andrzej Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "PRIMA" otrzyma wsparcie, dzięki któremu zmodernizowany energetycznie i dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami zostanie 1 budynek, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Projekt przyczyni się ponadto do oszczędności energii
elektrycznej, cieplnej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

SAWICKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "PRIMA"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

132 669,38

108 515,75

70 535,23

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2019-10-30

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest kompleksowa termomodernizacja budynku, który po termomodernizacji oraz po przeprowadzeniu pozostałych prac budowlanych
będzie przeznaczony na potrzeby magazynowo- usługowo - handlowe związane z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy. Głównym celem projektu jest
zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynku, w ramach której zostaną przeprowadzone następujące
działania: - Modernizacja instalacji c.o. - Zmiana pokrycia dachu z blach stalowych na płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej. - Wymiana poszycia
ścian zewnętrznych z blachy na płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej. - Wymiana poszycia ścian zewnętrznych z blachy na płyty warstwowe z
rdzeniem z wełny mineralnej. - Wymiana powierzchni przeszklonych na nowe wraz ze zmniejszeniem powierzchni. - Budowa instalacji wentylacji mechanicznej z
systemem odzysku ciepła. - Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego. - Wymiana bram zewnętrznych na nowe wraz ze zmniejszeniem powierzchni. Ocieplenie podłogi na gruncie warstwą styropianu wraz z wykonaniem wylewki betonowej. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE
WSKAŹNIKI: NA POZIOMIE PRODUKTU: - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) -1 szt.; - Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły
efektywność energetyczną -1 szt.; - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.; - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 1090,26 m2. NA POZIOMIE REZULTATU: - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 5 224,25GJ/rok; - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 5,92 Mwh/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 365,62/rok; - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów - 5 245,57
GJ/rok

RPLU.05.01.00-06-0032/17

SYLWIA SAMULAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 079 954,39

1 165 105,12

640 807,81

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-27

2019-05-30

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku usługowo-produkcyjnego zlokalizowanego w miejscowości Kraśnik przy ul. Fabrycznej 6

PRZEDMIOT: Projekt obejmuje następujące usprawnienia w budynku usługowo-produkcyjnym zlokalizowanym w miejscowości Kraśnik przy ul. Fabrycznej 6:
docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi, docieplenie stropodachów, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją,
modernizacja instalacji c.o., wykonanie systemu zarządzania energią, wymiana oświetlenia, wykonanie paneli fotowoltaicznych. Wykonanie zaplanowanych prac
przyczyni się do zmniejszenia strat przenikania ciepła przez ściany, stropy oraz okna i drzwi. Również usprawnienie instalacji CO przyczyni się poprawy
efektywności energetycznej budynku. Nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do jego
ogrzewania oraz redukcji zużycia energii elektrycznej. Ograniczy to również koszty jakie są ponoszone z tego tytułu. Realizacja planowanego przedsięwzięcia
wpłynie na polepszenie stanu środowiska naturalnego. Projekt przyczyni się do wzrostu wykorzystania OZE - przewiduje się wykonanie instalacji paneli
fotowoltaicznych, usytuowanych na dachu budynku, moc instalacji 6,24 kW, ilość krzemowych ogniw polikrystalicznych 24 szt., moc modułu fotowoltaicznego
260 Wp. Wykonanie instalacji OZE przyczyni się do uzyskania oszczędności energii elektrycznej. CELE PROJEKTU to: 1. Zmniejszenie zapotrzebowania na en.
cieplną; 2. Zmniejszenie zapotrzebowania na en. elektryczną poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne i instalację paneli fotowoltaicznych; 3. Poprawa
jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję CO2 oraz innych zanieczyszczeń. WSKAŹNIKI: 1. ilość zaoszczędzonej en. cieplnej wyniesie 914,05 GJ
(76,21%); 2. ilość zaoszczędzonej en. elektrycznej wyniesie 10.69 MWh (21,30%); 3. zmniejszenie emisji CO2 o 125,36 t/rok (81,26%). Grupą docelową są
użytkownicy budynku.

RPLU.05.01.00-06-0032/18

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LUDMIŁA" STANIEC ADAM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 539 136,74

1 251 330,68

813 364,92

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-06-11

2019-10-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków Przedsiębiorstwa Techniczno - Handlowego ROLTEX Sp. z o.o.

Realizacja projektu obejmuje wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych na trzech budynkach w których prowadzona jest działalność gospodarcza
Wnioskodawcy (budynek warsztatowy z częścią socjalną, budynek produkcyjny oraz budynek magazynowo - produkcyjny) oraz zainstalowanie instalacji OZE.
Zakres wszystkich zadań/prac objętych niniejszym projektem wynika z przeprowadzonych audytów energetycznych budynków. Celem projektu jest poprawa
efektywności energetycznej Wnioskodawcy oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Realizacja przedsięwzięcia w pełnym zakresie pozwoli na redukcję
emisji gazów cieplarnianych i pyłu PM10 oraz na stworzenie zdolności wytwarzania energii dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej.

RPLU.05.01.00-06-0033/17

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ROLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 712 837,47

1 392 550,78

905 158,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PRODUKCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA "BETAX"

Realizacja projektu obejmuje wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych na dwóch budynkach w których prowadzona jest podstawowa działalność
gospodarcza Wnioskodawcy (budynek hali produkcyjnej stropów i belek oraz budynek hali produkcji kostki brukowej) oraz zainstalowanie instalacji OZE. Zakres
wszystkich zadań/prac objętych niniejszym projektem wynika z przeprowadzonych audytów energetycznych budynków. Celem projektu jest poprawa efektywności
energetycznej Wnioskodawcy oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Realizacja przedsięwzięcia w pełnym zakresie pozwoli na redukcję emisji gazów
cieplarnianych i pyłu PM10 oraz na stworzenie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej.

RPLU.05.01.00-06-0034/17

ANDRZEJ KWIATEK ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "BETAX"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 282 856,31

1 855 980,74

1 206 387,47

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku usługowo - biurowego położonego w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 53B.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku usługowo - biurowego Wnioskodawcy -''JAQBS'' JAKUB SUROWIEC oraz ochrona i
poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zadania zaplanowane w
projekcie to: -wymiana instalacji c.o.;-system zarządzania energią; -montaż instalacji fotowoltaicznej; -ocieplenie ścian zewnętrznych; -modernizacja instalacji
c.w.u.; -ocieplenie części stropodachu;-wymiana drzwi;-wymiana okien;-wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED. Rezultaty projektu wyrażone
wskaźnikami to: 1.) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,006MW; 2.) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych 0,006MWe; 3.) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 217,2 GJ/rok; 4.) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 26,9 MWh/rok; 5.) Produkcja
energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 4,9 MWhe/rok; 6.) Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 4,9 MWhe/rok; 7.) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika 36,321 CO2/rok;
8.) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 314,12 GJ/rok;. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo ''JAQBS'' JAKUB
SUROWIEC, jego pracownicy i Klienci, jak również w sposób pośredni, dzięki poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy. Po projekcie obiekt będzie pełnił
funkcje biurowo-magazynową.

RPLU.05.01.00-06-0034/18

''JAQBS'' JAKUB SUROWIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

458 529,20

370 491,05

240 819,17

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2020-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

GŁEBOKA TERMOMODERNIZACJA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja energetyczna budynku z przeznaczeniem na stację demontażu pojazdów mechanicznych. Wszystkie koszty
kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego. Zakres termomodernizacji: modernizacja instalacji c.o. i c.w.u polega na wymianie kotła na
kocioł na biomasę wraz z podłączeniem instalacji c.w.u. do nowego kotła, izolacja przewodów c.o., wymiana przewodów, montaż zaworów termostatycznych,
wymiana grzejników;ocieplenie stropodachu warstwą izolacji cieplnej o grubości 15 cm i współczynniku przewodzenia ciepła ??0,032 W/mK; montaż wentylacji
mechanicznej w pomieszczeniu LPG;montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 20 kW zgodnie z projektem; ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji cieplnej o
grubości 14 cm i współczynniku przewodzenia ciepła ??0,038 W/mK; wymiana okien na okna o współczynniku przenikania ciepła U?0,9 W/m2K i drzwi
zewnętrznych na drzwi o współczynniku przenikania ciepła U?1,3 W/m2K;izolacja fundamentów;modernizacja oświetlenia wewnętrznego 84 oprawy (wymiana na
oświetlenie LED); wykonanie robót towarzyszących związanych z termomodernizacją.System zarządzania energią - wnioskodawca będzie dążył do spełnienia norm
określonych w PN-EN ISO 50001:2011 "Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania". Budynek stanowi Wnioskodawcy Projekt wpłynie na
wzmocnienie konkurencyjności KBMauto Krzysztof Wójcik. Na potrzeby planowanej inwestycji przeprowadzono analizę popytu i konkurencyjności.

RPLU.05.01.00-06-0035/17

KBMAUTO KRZYSZTOF WÓJCIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

778 465,49

632 898,77

411 384,18

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków biurowego oraz usługowego

PRZEDMIOT: Projekt obejmuje następujące usprawnienia w budynkach biurowym (bb) i usługowym (bu) w miejscowości Stasin 109:1. . Ocieplenie ścian
RPLU.05.01.00-06-0035/18
zewnętrznych; 2. Ocieplenie ścian fundamentowych części podpiwniczonej; 3. Ocieplenie podłogi na gruncie (bu); 4. Ocieplenie dachu; 5. Wymiana drzwi
zewnętrznych; 6. Wymiana okien.; 7. Modernizacja oświetlenia (bu); 8. Modernizacja instalacji c.o; 9. Montaż paneli fotowoltaicznych (bu); 10. wykonanie
systemu zarządzania energią (inwenter sieciowy). Wykonanie zaplanowanych prac przyczyni się do zmniejszenia strat przenikania ciepła przez ściany, stropy oraz
okna i drzwi. Również usprawnienie instalacji CO przyczyni się poprawy efektywności energetycznej budynku. Nastąpi poprawa efektywności energetycznej
budynku, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do jego ogrzewania oraz redukcji zużycia energii elektrycznej. Ograniczy to również koszty
jakie są ponoszone z tego tytułu. Realizacja planowanego przedsięwzięcia wpłynie na polepszenie stanu środowiska naturalnego. Projekt przyczyni się do wzrostu
wykorzystania OZE - przewiduje się wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych, usytuowanych na dachu budynku, moc instalacji 5,2 kW, ilość krzemowych
ogniw polikrystalicznych 20 szt.,. Wykonanie instalacji OZE przyczyni się do uzyskania oszczędności energii elektrycznej. CELE PROJEKTU to: 1. Zmniejszenie
zapotrzebowania na en. cieplną; 2. Zmniejszenie zapotrzebowania na en. elektryczną poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne i instalację paneli
fotowoltaicznych; 3. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję CO2 oraz innych zanieczyszczeń. WSKAŹNIKI: 1. ilość zaoszczędzonej en.
cieplnej wyniesie 178,79GJ (64,35%); 2. ilość zaoszczędzonej en. elektrycznej wyniesie 0,636 MWh (84,83%); 3. zmniejszenie emisji o 11,610 trównoważnika
CO2/rok (51,03%) a emisji PM10 - 0,098900 kg/rok (71,19%). Grupą docelową są użytkownicy budynku.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GRZEGORZ JEZIERSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

589 721,27

473 714,29

307 914,18

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-05-01

2021-06-30

Konkursowy

08 Budownictwo

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej firmy APM MILCZAREK poprzez kompleksową termomodernizację przeprowadzoną z
zastosowaniem nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku

Przedmiotowy projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej firmy APM MILCZAREK poprzez kompleksową termomodernizację budynku w którym
prowadzona jest działalność produkcyjna i handlowa. Siedziba firmy mieści się w budynku o konstrukcji stalowej z 1981 roku. Jego część została
zmodernizowana w związku z realizacją projektu dotyczącego wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji, na który firma otrzymała wsparcie z RPO WL na lata
2007 - 2013. Pozostała część budynku, wykorzystywana aktualnie jako powierzchnia produkcyjna, magazynowa i biurowa nie była modernizowana od początku
jego istnienia. Ściany zewnętrzne oraz dach wykonane są z blachy trapezowej o praktycznie żadnej izolacyjności cieplnej. Do ogrzewania wykorzystywane są
grzejniki elektryczne. Przygotowany audyt energetyczny potwierdza konieczność przeprowadzenia głębokiej i kompleksowej termomodernizacji i jest podstawą do
opracowania niniejszego projektu. Projekt swoim zakresem obejmuje ocieplenie ścian, dachu i wymianę wrót i drzwi co przyczyni się przede wszystkim do
znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych. Wymiana źródła ciepła z elektrycznego na
gazowe z zastosowaniem automatyki pogodowej spowoduje zmniejszenie zużycia prądu i zwiększenie efektywności wykorzystania wytwarzanej energii cieplnej.
Wymiana źródeł światła na LED z systemem zarządzania energią to znaczna redukcja zużycia energii elektrycznej. Najważniejsze spodziewane efekty realizacji
projektu to zmniejszenie całkowitego zużycia energii o 60,21 % oraz ograniczenie emisji CO2 o 82,44 % i ograniczenie emisji pyłów ( PM 10) o 91,91 % Osiągnięta
dzięki projektowi poprawa efektywności energetycznej wpłynie na wzrost efektywności produkcji, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności firmy oraz całej
gospodarki. Wszystkie założone w projekcie cele są w pełni realne do uzyskania i wynikają bezpośrednio z przeprowadzonego audytu energetycznego.

APM MILCZAREK WIESŁAW MILCZAREK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

266 547,45

216 705,24

140 858,39

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku firmy "ALMA" Spółka Jawna w Parczewie

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku firmy ALMA sp. jawna w Parczewie poprzez głęboką kompleksową
RPLU.05.01.00-06-0036/18
modernizację energetyczną budynku usługowego, w którym prowadzony jest działalność związana z organizacją imprez okolicznościowych, konferencji, szkoleń.
W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne obiektu będące efektem przeprowadzonego audytu energetycznego: 1.
Docieplenie obiektu (ścian zewnętrznych i stropodachu); 2. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 3. Przebudowa systemu grzewczego (wraz z wymianą i
podłączeniem do źródła ciepła) Montaż kotłowni z piecem na paliwo stałe / biomasa/ c.o. z automatyką pogodową 4. Montaż instalacji wytwarzającej energię z
OZE (fotowoltaika); 5. Zastosowanie automatyki pogodowej oraz systemu zarządzania energią w budynku. 6. Instalacja termostatów Projekt realizuje cele na
poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja
energetyczna budynku usługowego w ramach projektu o pow. użytkowej 3076 m2 oraz budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE. W efekcie
zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE. Grupą
docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektu w tym pracownicy przedsiębiorstwa oraz klienci.

"ALMA" SPÓŁKA JAWNA, J.WIA. SIDOR

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

971 598,95

791 039,80

514 175,85

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTOW FIRMY INŻYNIERYJNEJ DRILL-BUD

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację. Zadania mające wpływ na
zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej: - wymianę okna na nowe; - wymianę drzwi i bramy garażowej na nowe; - modernizację instalacji c.o. - montaż
w kotłowni gazowejautomatykę pogodową; - montaż instalacji kolektorów słonecznych; - wymianę oświetlenia na energooszczędne; - montaż instalacji
fotowoltaicznej do zasilania instalacji oświetleniowej i zasilania urządzeń myjni; - wdrożenie sytemu zarządzania energią . Wskaźniki produktu: 1. Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) = 1 nasza firma otrzymuje wsparcie w ramach działania 5.1 2. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku
wsparcia poprawiły efektywność energetyczną (szt.) = 1 przedsiębiorstwo przeprowadziło głęboką termomodernizację przynajmniej jednego swojego obiektu 3.
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (szt.) = 1 instalacja kolektorów słonecznych 4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE (szt.) = 2 instalacja fotowoltaiczna 5. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) = 1 budynek 6. Powierzchnia użytkowa
budynków poddanych termomodernizacji (m2) = 357,20 m2 Wskaźniki rezultatu 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok = 104,03 2. Ilość zaoszczędzonej
energii elektrycznej MWh/rok = 50,31 3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWh/rok
= 4,25 4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok = 41,9870 5. Szacowany
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Tony równoważnika CO2/rok = 47,692 6. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów
GJ/rok = 285,14

FIRMA INŻYNIERYJNA "DRILL-BUD" - PIOTR BOBRUK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

589 461,51

479 237,00

311 504,05

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Realizacja projektu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynku w przedsiębiorstwie Netrix S.A.

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynku biurowo - usługowym znajdującym się na ul. Wojciechowskiej 31 w Lublinie.
RPLU.05.01.00-06-0038/17
Realizację celu umożliwi podjęcie następujących prac: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien na nowe, wymiana drzwi na nowe, modernizacja
instalacji c.w.u., montaż kotłowni na paliwo biomasowe, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania instalacji
oświetleniowej i podgrzewu ciepłej wody użytkowej, montaż i wdrożenie systemu BMS do sterowania i monitorowania poszczególnych instalacji. Powierzchnia
użytkowa budynku biurowo - usługowego poddawanego pracom termomodernizacyjnym wynosi 456,50 m2. Realizacja projektu pozwoli na poprawę efektywności
energetycznej budynku, co będzie miało odzwierciedlenie w osiągnięciu następujących wskaźników: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 157,42, Ilość
zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - 13,17, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - 204,81, Szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] - 33,98, Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] - 6,47, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej [MW] - 6,4727. Ponadto, realizacja projektu pozwoli
także na zmniejszenie emisji CO2 - 33983,63 kg/rok oraz zmniejszenie emisji PM-10 - 244,44 kg/rok. Projekt ma również pozytywny wpływ na ograniczenie
kwaśnych emisji do atmosfery (SO2, NOx). W efekcie realizacji projektu emisja SO2 zostanie zmniejszona o 98,92%, zaś zmniejszenie emisji NOx wyniesie 78,97%.
Stopień poprawy efektywności energetycznej budynku w wyniku realizacji projektu wyniesie 70,25%.

NETRIX S.A.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

544 085,58

434 346,00

282 324,89

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-11-30

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku biurowo - produkcyjnego firmy Elektromechanika Mieczysław Biolik w Lubartowie

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej dotyczy budynku biurowo- warsztatowego zlokalizowanego na terenie miasta Lubartów, przy ul. Lubelskiej
104, na działce o numerze 37/72. Budynek, który wykorzystywany jest do prowadzenia działalności gospodarczej firmy Elektromechanika Mieczysław Biolik, jest
obiektem energochłonnym (wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku wynosi 99,3 kWh/(m2rok) , stąd też wymaga podjęcia prac
termomodernizacyjnych. W budynku prowadzona jest działalność o kodzie PKD 25.50.Z i jest Filią firmy Elektromechanika Mieczysław Biolik. Obiekt
wykorzystywany jest przez cały rok. Użytkowanie budynku w miesiącach zimowych wymaga użytkowania nieefektywnego systemu grzewczego (węzeł cieplny o
niskiej sprawności, grube przewody doprowadzające wodę do kaloryferów, które również w większości są starego typu). Po wykonaniu ocieplenia ścian,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej znacznie zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną budynku. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania budynku wyniesie 32,4 kWh/(m2rok). Główne zadania przewidziane do realizacji: ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji co wraz z remontem węzła cieplnego, wymiana oświetlenia wbudowanego na LED, montaż instalacji fotowoltaicznej.
Wszystkie w/w prace prowadzić będą do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania (redukcja o 843,37 GJ, 67,42%) oraz
energii elektrycznej (redukcja o 181,05 GJ, 52,92%). Całkowite zużycie energii końcowej zmniejszy się o 61,35%. Wykonanie projektu spowoduje ograniczenie
emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w tym redukcja emisji CO2 wyniesie 58,27%.

ELEKTROMECHANIKA MIECZYSŁAW BIOLIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 254 199,99

1 019 674,79

662 788,58

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2021-11-26

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F oraz Budowlanej 6 w Lublinie

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków przy ul Budowlanej 6, Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F w Lublinie. Zakres prac obejmuje: Budynek RPLU.05.01.00-06-0039/17
Zemborzycka 59 H - wymiana instalacji c.o. - wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne LED - ociepelnie stropodachu - wymiana okien połaciowych wymiana instalacji wentylacyjnej - wymiana drzwi zewnętrznych - montaż instalacji fotowoltaicznej - wymiana okien - ocieplenie ścian zewnętrznych i
fundamentu Budynek Zemborzycka 59 F - wymiana instalacji c.o. - wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne LED - ociepelnie stropodachu wymiana drzwi zewnętrznych - montaż instalacji fotowoltaicznej - wymiana okien - ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentu Budynek Budowlana 6 - wymiana
instalacji c.o. - wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne LED - ociepelnie stropodachu - wymiana drzwi zewnętrznych - montaż instalacji
fotowoltaicznej - wymiana okien - ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentu Planowana inwestycja pozytywnie wpłynie na środowisko poprzez ograniczenie
emisji CO2 o 72,01%, pyłów PM-10 o 71,28%. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 388,16 ton CO2/rok. Dzięki projektowi z zakresu
głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej efektywność energetyczna zwiększy się o 71,23%. W wyniku realizacji projektu ilość zaoszczędzonej energii
elektrycznej wyniesie 83,82 Mwh/rok, cieplnej 3285,50 GJ/rok. W ramach projektu zostaną zmodernizowane energetycznie 3 budynki, powierzchnia użytkowa
budynków poddanych termomodernizacji wynosi 4783,48m2, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,036 MWe,
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 33,12 MWhe/rok.

PIOTR FRYSZKOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 143 374,03

1 671 897,87

1 086 733,58

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-04-01

Konkursowy

08 Budownictwo

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.01.00-06-0036/17

RPLU.05.01.00-06-0037/17

RPLU.05.01.00-06-0038/18

Termomodernizacja budynku hali magazynowej

Projekt dotyczy przeprowadzenia termomodernizacji hali magazynowej wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. W ramach inwestycji zaplanowano
następujące działania: modernizacja systemu ogrzewania, montaż zaworów termostatycznych, montaż promienników na podczerwień, opomiarowanie energii,
modernizacja systemu oświetlenia, wymiana okien, bram zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, ocieplenia dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych. W
Projekcie uwzględniono również koszt sporządzenia Audytu energetycznego i dokumentacji projektowej. Przeprowadzenie powyższych działań jest konieczne do
osiągnięcia zaplanowanych celów. Celem głównym projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną oraz wzrost efektywności
energetycznej. Ponadto firma zaplanowała realizację następujących celów szczegółowych, których potwierdzeniem są wskazane we wniosku wskaźniki rezultatu
tj.: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, zmniejszenie zużycia energii końcowej, szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE, produkcja energii elektrycznej
z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, dodatkowa zdolność wytwarzania
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz produktu: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia
poprawiły swoją efektywność energetyczną, liczba zmodernizowanych energetycznie budynków, liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej
z OZE, powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji. Grupą docelową projektu jest SUKCES - właściciele, pracownicy i kontrahenci firmy.
Ponadto poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń projekt pozytywnie wpływa na potrzeby mieszkańców miasta.

RPLU.05.01.00-06-0039/18

SUKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 432 706,43

1 164 801,98

757 121,26

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-06-01

2020-12-31

Konkursowy

12 Transport i składowanie

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY TURYSTYKI

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja projektu wpłynie na
zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności (koszty związane z ogrzewaniem, podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej, zużyciem energii elektrycznej). Cele
projektu są w pełni zgodne z celami działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, 5 Osi priorytetowej Efektywność energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna RPO WL 2014-2020. Projekt będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego - w gminie wiejskiej Końskowola, miejscowości
Wronów. Lokalizacja została wybrana przez wnioskodawcę z uwagi na walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru, które będą wykorzystywane w prowadzonej
działalności, korzystne położenie geograficzne i dostępność obiektów, które mogą być zaadaptowane na Centrum Hipoterapii. Gmina Końskowola stwarza
znakomite warunki do uprawiania różnych form aktywności: spacerów, biegów, jazdy konnej, jazdy na rowerze. Ponadto, o wyborze lokalizacji zdecydowała
polityka gminy, nastawiona na przyciąganie inwestorów, co przejawia się m.in. w szybkim prowadzeniu procedur administracyjnych związanych z
uruchamianiem przedsięwzięć biznesowych. Powierzchnia użytkowa budynku 103,7 m2, kubatura budynku: 279,9 m3, 2 kondygnacje.

RPLU.05.01.00-06-0040/17

"WET-FAMILY" SP.Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

234 113,74

190 336,36

123 718,62

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej firmy BENSO Sp. z o.o.

Przedmiot projektu- termomodernizacja budynku przedsiębiorstwa BENSO Sp. z o.o. (gr. docelowa) - Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup
materiałów i robót budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i
rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, którą Wnioskodawca dysponuje na podstawie umowy najmu,
znajdującą się w Celejowie na działkach nr 2-355/1, 2-355/4, 2-843 o pow. 1011,43 m2 i kubaturze 3267,5 m3, której prowadzona jest działalność gospodarcza.
Cele projektu: 1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 87,40% 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza - CO2 o 92,47% oraz PM10 o 99,95%. 3.
Produkcja energii elektrycznej z OZE(12,64 MWh/rok). Zostaną osiągnięte 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu dzięki realizacji zadania zbiorczego:
Termomodernizacja budynku firmy BENSO Sp. z o.o.. Parce w ramach zad: modernizacja systemu ogrzewczego, ocieplenie dachu, budowa instalacji
fotowoltaicznej, ocieplenie stropu nadwieszenia, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podłogi na gruncie, wymiana oświetlenia wbudowanego, wymiana
okien, wymiana okien połaciowych, wymiana drzwi zewnętrznych. Efektem realizacji celów będzie spadek rocznych kosztów energii o 71 263,33 zł.

RPLU.05.01.00-06-0040/18

BENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 271 561,63

1 794 192,81

1 166 225,32

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków handlowo - usługowych Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 4 i ul. Kościuszki 13

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Zadanie określone projektem pt. "Termomodernizacja budynków handlowo RPLU.05.01.00-06-0041/18
usługowych Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 4 i ul. Kościuszki 13" obejmuje kompleksową i głęboką termomodernizację dwóch obiektów. Optymalny wariant
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Kościuszki 13 dotyczy między innymi prac w zakresie: - ocieplenie stropodachu pełnego przez ułożenie warstwy wełny
mineralnej lub styropapy od zewnątrz wraz z wykonaniem nowej izolacji wodoszczelnej; - wymianę drzwi kotłowni na nowe; - wymianę kotła gazowego na nowy
wyposażony w automatykę pogodową; - montaż instalacji grzewczo-klimatyzacyjnej typu VRF dla części handlowej (pompa ciepła); - wprowadzenie
automatycznego sterowania natężeniem i czasem oświetlenia; - montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania instalacji oświetleniowej i podgrzewu ciepłej wody
użytkowej; - montaż i wdrożenie sytemu BMS do sterowania i monitorowania poszczególnych instalacji. Poniatowskiego 4 : - montaż instalacji grzewczoklimatyzacyjnej typu VRF (pompa ciepła); - wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne np. typu LED; - montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania
instalacji oświetleniowej; - wymiana kurtyny powietrznej na kurtynę o mniejszym zapotrzebowaniu na energię; - wprowadzenie przerw w pracy cyrkulacji w
instalacji c.w.u. wraz z montażem programatora czasowego;

AURUM GBL-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA EFRR
KOMANDYTOWA

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

959 484,99

758 380,67

492 947,38

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej w firmie Sawicki Andrzej Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "PRIMA"

Projekt przewiduje realizację prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. poprawy efektywności energetycznej
przedsiębiorstwa Sawicki Andrzej Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "PRIMA". Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i robót
budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą
oddaną do użytku nieruchomość, należącą do spółki PHU PRIMA, znajdującą się w Dobryniu Dużym (gmina Zalesie), w której prowadzona jest działalność
gospodarcza. W ramach projektu przewidziano 2 kategorie działań: 1) Prace przygotowawcze; 2) Zakup robót i materiałów budowlanych. W wyniku realizacji
projektu 1 przedsiębiorstwo, tj. Sawicki Andrzej Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "PRIMA" otrzyma wsparcie, dzięki któremu zmodernizowany energetycznie
i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostanie 1 budynek, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Projekt przyczyni się
ponadto do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

RPLU.05.01.00-06-0042/17

SAWICKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "PRIMA"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

370 909,77

286 982,19

186 538,42

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-07-31

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku ujeżdżalni z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku ujeżdżalni Wnioskodawcy - Paweł Skerczyński Handel i Usługi oraz ochrona i
poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zadania zaplanowane w
projekcie to: - ocieplenie stropodachu, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - wymiana drzwi zewnętrznych, - wymiana okien zewnętrznych, - ocieplenie posadzki na
gruncie, - kompleksową modernizację systemu grzewczego, - wymiana źródła ciepła na pompę ciepłą gruntową wspomaganą panelami fotowoltaicznymi wraz z
systemem zarządzania energią. Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 447 GJ/rok; Produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 28,2 MWhe/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujących OZE 28,2 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 270,5 tony równoważnika CO2/rok; Zmniejszenie zużycia
energii końcowej w wyniku realizacji projektów 345,27 GJ/rok; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,088 MW; Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,04 MWe. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,048 MWt,
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych moc wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 84,75 MWht/rok, produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 84,75 MWht/rok Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo Paweł Skerczyński Handel i Usługi, jego
pracownicy i Klienci, jak również w sposób pośredni, dzięki poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy. Po projekcie obiekt będzie wciąż pełnił funkcje
ujeżdżalni.

RPLU.05.01.00-06-0042/18

PAWEŁ SKERCZYŃSKI HANDEL I USŁUGI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 553 432,22

1 262 953,03

820 919,45

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-12-15

2020-12-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja i zastosowanie oze w celu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa HanescoNieruchomości sp. z o.o.

Celem projektu jest osiągnięcie wyższej efektywności energetycznej przez realizację kompleksowych zadań w kilku dziedzinach (ogrzewanie, wentylacja,
oświetlenie, wykorzystanie energii z oze). Projekt wpisuje się w cele wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Założono głęboką kompleksową
modernizację energetyczną budynku przedsiębiorstwa przez działania takie jak m.in. wymiana opraw oświetleniowych, ocieplenie stropodachu, zamiana systemu
grzewczego, montaż instalacji klimatyzacyjnej, wymiana okien i drzwi wejściowych, wyposażenie budynku w system zarządzania energią oraz montaż instalacji
PV na dachu (produkcja ee na własne potrzeby). Wszystkie działania są zgodne z zakresem audytu energetycznego i doprowadzą do spadku zapotrzebowania na
energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania o 893,865 GJ/rok (85,42%), spadku zapotrzebowania na energię elektr. o 114,9775 MWh/rok
(91,50%, ilość zaoszczędzonej ee) przy produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji oze w ilości 18,866 MWh oraz do zaoszczędzenia energii
cieplnej o 434,734 GJ/rok (73,18%, ilość zaoszczędzonej ec); roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania cwu bez zmian - 31,67 GJ). Działania
wynikające z audytu wywołają efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji CO2 oraz pyłu PM-10 do atmosfery odpowiednio o 106155,4 kg/rok i 6,161092
kg/rok tj. łącznie 106161,561 kg/rok (szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych). Roczna oszczędność kosztów energii, oszacowana audycie wyniesie
68 848,77 zł. Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i jest elementem realizacji celu klimatycznego "20/20/20". W efekcie realizacji projektu
zwiększy się poziom bezpieczeństwa energetycznego regionu Projekt realnie przyczyni się do polepszenia jakości życia ludności lokalnej m. in w wyniku redukcji
emisji gazów i pyłów do atmosfery. Projekt jest ważny z pkt. widzenia przedsiębiorstwa i regionu

RPLU.05.01.00-06-0043/17

HANESCO-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 815 271,52

1 440 512,13

936 332,88

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-02

2019-12-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej firmy Paweł Wielgos Hard Pc

Przedmiot projektu- termomodernizacja budynku przedsiębiorstwa Paweł Wielgos Hard Pc (gr. docelowa) - Do głównych działań projektowych zaliczyć należy
zakup materiałów i robót budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i
rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, należącą Wnioskodawcy, znajdującą się w Opolu Lub. ul. Długa 6 o
pow. 122,58 m2 i kubaturze 493,37 m3, której prowadzona jest działalność gospodarcza. Cele projektu: 1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 92,56% 2.
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza - CO2 o 95,83% oraz PM10 o 99,83%. 3. Produkcja energii elektrycznej z OZE(24 MWh). Zostaną osiągnięte 12 mcy od zakończenia realizacji projektu dzięki realizacji zadania zbiorczego: Termomodernizacja budynku firmy Paweł Wielgos Hard Pc. Parce w ramach zad:
Modernizacja oświetlenia, Instalacja fotowoltaiczna, ocieplenie dachu część północą, ocieplenie dachu część południowa, modernizacja c.o., ocieplenie ścian
zewnętrznych dwuwarstwowe, wymiana okien, ocieplenie ścian zewnętrznych jednowarstwowe, wymiana bramy, wymiana drzwi, ocieplenie podłogi na gruncie
część południowa, ocieplenie podłogi na gruncie część północna. Efektem realizacji celów będzie spadek rocznych kosztów energii o 40 313,42 zł.

RPLU.05.01.00-06-0043/18

PAWEŁ WIELGOS HARD PC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

434 837,18

353 526,16

229 792,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-30

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową

Projekt dotyczy przeprowadzenia kompleksowych działań termomodernizacyjnych w hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii. W ramach działań przewidziano: 1. Modernizację instalacji c.o. - kotłownia gazowa+pompa powietrza ciepła powietrze-woda, 2.
Modernizację wentylacji, 3. Ocieplenie dachu budynku, 4. Montaż instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE. 5. Wymianę drzwi i bram zewnętrznych, 6.
Wymianę okien i świetlików dachowych, 7. Modernizację oświetlenia, 8. Ocieplenie podłogi na gruncie. Inwestycja przewiduje również wdrożenie systemu
zarządzania energią. W Projekcie uwzględniono również koszt sporządzenia Audytu energetycznego oraz Dokumentacji projektowej. Celem głównym
przedsięwzięcia jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię w Przedsiębiorstwie Handlowym "MOTO-GAMA" Mirosław Kazula, co w pozwoli na obniżenie
kosztów prowadzenia działalności, a w dłużej perspektywie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Założono również realizację szeregu celów
szczegółowych, takich jak: na poziomie rezultatu:1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej;2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej;3. Zmniejszenie zużycia
energii końcowej w wyniku realizacji projektów;4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34);5. Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE;6. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE .... ; na poziomie produktu: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1); 2. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku
wsparcia poprawiły efektywność energetyczną; 3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; 4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji; 5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE; 6. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (CI30)....

RPLU.05.01.00-06-0044/17

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MOTO-GAMA" MIROSŁAW KAZULA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 837 946,31

2 307 273,50

1 499 727,72

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-06

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej firmy LTM Group Sp. z o.o.

Przedmiot projektu- termomodernizacja budynku przedsiębiorstwa LTM Group Sp. z o.o. (gr. docelowa) - Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup
materiałów i robót budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i
rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą o nieruchomość oddaną do użytku Wnioskodawcy na podstawie umowy dzierżawy, znajdującą się w
miejscowości Brzozowa Gać o pow. 1165,70 m2 i kubaturze 3497,10 m3, której prowadzona jest działalność gospodarcza. Cele projektu: 1. Zmniejszenie zużycia
energii końcowej o 90,48% 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza - CO2 o 95,83% oraz PM10 o 100,05%. 3. Produkcja energii elektrycznej z OZE(39
MWh). Zostaną osiągnięte 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu dzięki realizacji zadania zbiorczego: Kompleksowa termomodernizacja budynku. Parce w
ramach zad: modernizacja systemu ogrzewczego, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, ocieplenie podłogi na gruncie, wymiana okien, wymiana drzwi
zewnętrznych i bramy, wymiana oświetlenia wbudowanego na ośw. LED, budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych, montaż automatyki systemu ogrzewania.
Efektem realizacji celów będzie spadek rocznych kosztów energii o 136 854,47zł.

RPLU.05.01.00-06-0044/18

LTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 643 873,79

1 855 882,12

1 206 323,37

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-30

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa PHU Hanesco Dariusz Piątek przez głęboką termomodernizację i
zastosowanie oze

Celem projektu jest osiągnięcie wyższej efektywności energetycznej przez realizację kompleksowych zadań w kilku dziedzinach (ogrzewanie, wentylacja,
oświetlenie, wykorzystanie energii z oze). Projekt wpisuje się w cele wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Założono głęboką kompleksową
modernizację energetyczną budynku przedsiębiorstwa przez działania takie jak m.in. wymiana opraw oświetleniowych, ocieplenie stropodachu, zamiana systemu
grzewczego, montaż instalacji klimatyzacyjnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zastosowanie automatyki pogodowej, wyposażenie budynku w system
zarządzania energią oraz montaż instalacji PV na dachu (produkcja ee na własne potrzeby). Wszystkie działania są zgodne z zakresem audytu energetycznego i
doprowadzą do spadku zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania o 808,95 GJ/rok (96,0%), spadku zapotrzebowania
na energię elektr. o 224,708 MWh/rok (96,00%, ilość zaoszczędzonej ee) przy produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji oze w ilości 50,07
MWh oraz do zaoszczędzenia energii cieplnej o 791,70 GJ/rok (100,0%, ilość zaoszczędzonej ec); roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania cwu bez
zmian - 12,27 GJ). Działania wynikające z audytu wywołają efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji CO2 oraz pyłu PM-10 do atmosfery odpowiednio o
147604,10 kg/rok i 221,41 kg/rok tj. łącznie 147825,51 kg/rok (szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych). Roczna oszczędność kosztów energii,
oszacowana audycie wyniesie 120331,00 zł. Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i jest elementem realizacji celu klimatycznego "20/20/20". W
efekcie realizacji projektu zwiększy się poziom bezpieczeństwa energetycznego regionu. Projekt realnie przyczyni się do polepszenia jakości życia ludności
lokalnej m. in w wyniku redukcji emisji gazów i pyłów do atmosfery. Projekt jest ważny z pkt. widzenia przedsiębiorstwa i regionu.

RPLU.05.01.00-06-0045/17

PHU HANESCO DARIUSZ PIĄTEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 400 234,09

923 161,70

600 055,10

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Nadbudowa, przebudowa i remont na potrzeby docieplenia budynku magazynowego z częścią biurową z wewnętrzną
instalacją gazową niskiego ciśnienia przy ulicy Opolskiej 35 dz. nr. ew. 20/1 w Józefowie nad Wisłą

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku magazynowego z częścią biurową. Wnioskodawcy - Prywatne Przedsiębiorstwo
Handlowe Stampol Spółka Jawna L i K Stankiewicz oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zadania zaplanowane w projekcie to: ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian
fundamentowych, wymiana bram i drzwi zewnętrznych, wymiana okien, wymiana oświetlenia na LED, modernizacja instalacji cwu, modernizacja instalacji c.o. i
kotłowni, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wprowadzenie systemu zarządzania energią. Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Ilość zaoszczędzonej
energii cieplnej 763,02 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 66,54 MWh/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 26,127 MWhe/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 26,127
MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 144,1 tony równoważnika CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji
projektów 10002,58 GJ/rok; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,0265 MW; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych 0,0265 MWe. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowe Stampol Spółka Jawna L i K
Stankiewicz, jego pracownicy i Klienci, jak również w sposób pośredni, dzięki poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy.

RPLU.05.01.00-06-0045/18

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "STAMPOL" SPÓŁKA JAWNA L I K
STANKIEWICZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 722 487,65

1 266 080,29

822 952,18

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania
zasobów w MŚP

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wyższa efektywność energetyczna Hotelu Mercure w Lublinie

Celem projektu jest osiągnięcie wyższej efektywności energetycznej przez realizację kompleksowych zadań w kilku dziedzinach (ogrzewanie, wentylacja,
oświetlenie, wykorzystanie energii z oze). Projekt wpisuje się w cele wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Założono głęboką kompleksową
modernizację energetyczną budynku przedsiębiorstwa przez działania takie jak m.in. wymiana opraw oświetleniowych, ocieplenie stropodachu, zamiana systemu
grzewczego, montaż instalacji klimatyzacyjnej, wymiana okien i drzwi wejściowych, wyposażenie budynku w system zarządzania energią oraz montaż instalacji
PV na dachu (produkcja ee na własne potrzeby). Wszystkie działania są zgodne z zakresem audytu energetycznego i doprowadzą do spadku zapotrzebowania na
energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania o 5252,75 GJ/rok (66,59%), spadku zapotrzebowania na energię elektr. o 701,547 MWh/rok
(84,34%, ilość zaoszczędzonej ee) przy produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji oze w ilości 12,468 MWh oraz do zaoszczędzenia energii
cieplnej o 2727,18 GJ/rok (55,72%, ilość zaoszczędzonej ec); roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania cwu bez zmian - 1559,02 GJ). Działania
wynikające z audytu wywołają efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji CO2 oraz pyłu PM-10 do atmosfery odpowiednio o 618689,5 kg/rok i 35,78 kg/rok
tj. łącznie 618725,28 kg/rok (szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych). Roczna oszczędność kosztów energii, oszacowana audycie wyniesie
399230,06 zł. Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i jest elementem realizacji celu klimatycznego "20/20/20". W efekcie realizacji projektu
zwiększy się poziom bezpieczeństwa energetycznego regionu Projekt realnie przyczyni się do polepszenia jakości życia ludności lokalnej m. in w wyniku redukcji
emisji gazów i pyłów do atmosfery. Projekt jest ważny z pkt. widzenia przedsiębiorstwa i regionu

RPLU.05.01.00-06-0046/17

DWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

3 052 365,61

2 471 067,84

1 359 087,30

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa Efektywności Energetycznej Przedsiębiorstwa ZAKŁAD BUDOWLANY ZGODA

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest kompleksowa termomodernizacja budynku biurowego połączonego z jednokondygnacyjną częścią warsztatową o powierzchni
1006,80 m2, które po termomodernizacji będą przeznaczone na potrzeby związane z działalnością Wnioskodawcy. Główny cel projektu to zwiększenie
efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynku biurowego połączonego z jednokondygnacyjną częścią warsztatową,
w ramach której zostaną przeprowadzone następujące działania: -Wymiana kotła co na nowy kocioł przystosowany do spalania peletu, Montaż w hali
produkcyjnej instalacji nagrzewnic wodnych na potrzeby co, Częściowe zamurowanie otworów okiennych oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej bez
ingerencji w konstrukcję budynku, Ocieplenie ścian zewnętrznych hali styropianem gr. 8 cm z wykonaniem poszycia ścian z blachy stalowej powlekanej,
Ocieplenie dachu hali poprzez demontaż istniejącego pokrycia i montaż płyt warstwowych o gr. 13 cm, Ocieplenie podłogi hali poprzez demontaż istniejącej a
następnie pogłębieniu , wykonaniu izolacji ze styropianu gr. 5 cm a następnie wykonaniu warstw podłogi, Wymiana źródeł światła na LED, Montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy 28,62 kWp. Wymienione prace nie wymagają pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac budowlanych. W
EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: Zgodnie z sekcją C wniosku o dofinansowanie. NA POZIOMIE PRODUKTU - sekcja
C.II.: NA POZIOMIE REZULTATU: - sekcja C.III. wniosku o dofinansowanie.

RPLU.05.01.00-06-0046/18

ZAKŁAD BUDOWLANY ZGODA S. C. WŁODZIMIERZ LIPNICKI JAROSŁAW CYRANKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 188 501,12

966 915,55

628 495,10

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-12-01

2020-03-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa BUDOWNICTWO Piotr Skrzypek

Ideą proj. jest poprawa efektyw. en. przeds. drzewnego co jest zgodne z ponadnarodowymi działaniami na rzecz ochrony klimatu. Gr. doc.: przeds. stolarskie i
bud., miesz. gminy, oraz turyści. Cel gł.: Poprawa efektyw. en. przeds. BUDOWNICTWO Piotr Skrzypek. Cele rezultatu: wzrost oszczędn. en. cieplnej i elektr,
zmniejszenie zużycia en. końcowej, zwiększ. prod. en. el. i ciepl. z nowo wybudow. inst. wykorzyst. OZE, zwiększona zdolność wytwa. en. (el. i ciepl.) ze źródeł odn.
Spadek emisji gazów ciepl. Wskaźniki: 1. Ilość zaoszcz. en. ciepln. 191,5GJ/r 2.Ilość zaoszcz. en. el. 84,1MWh/rok, 3. Zmn. zużycia en. k. w wyniku r. proj.
494,24GJ/r. 4. Produkcja en. el. 33,18 MWhe/r., cie.33,61 z nowo wybud/nowych mocy wytwórczych inst. wykorz. OZE: 5. Dodatkowa zdolność wytwarz. en. ze
źródeł odn. (CI30): 66,79 MW 2. Szacow. roczny spadek emisji gazów ciepl. (CI34): 56,62 t. ekw. CO2/rok Cele produktu: wzrost l. przeds. otrzymujących wsparcie i
przeds., które w wyniku wsparcia poprawiły efektywności energet. oraz l. zmodernizowanych energ. budynków o zwiększonej pow. użytk. poddanej termom.i oraz
zwiększona l. wybud. jedn. wytwarz. en. elektr. z i en ciepl. OZE Wskaźniki: l. przeds. otrzymujących wsp. 1szt. l. przeds. o poprawionej efekt. en. 1szt. l.
zmodernizowanych energ. budynków 1szt. pow. użytk. bud. poddanych term. 127,48m2 l. wybud. jedn. wytwarz. en. elektr. z OZE 1 szt. l. wybud. jedn. wytwarz. en.
ciepl. z OZE 1szt. Produkty: budynek suszarni o wsp. przenikania ciepła ścian 0,16 W/m2K z syst. zarz. en, 1jedn. ciepl. -kocioł na biomasę800 KW ; 1jedn. elektr.
(p. fotowoltaiczne 160szt.) o mocy do 40 kW, energooszcz. linia techn. W ramach zadania: audyt energetyczny, Rob. bud. - montaż 1jedn. wytwarz. en. cieplnej z
biomasy oraz działania termom.; en. słońca: Dostawa i montaż 1jedn. wytwarz. en. elek. (fotowoltaika), wymiana urządzeń linii techn. oraz syst. zarządz. en.
Inwestycja jest zgodna z Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej z XI. 2013 r.

RPLU.05.01.00-06-0047/17

BUDOWNICTWO PIOTR SKRZYPEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 776 664,14

1 444 442,40

938 887,52

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-09

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania
zasobów w MŚP

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej Firmy Handlowej "DAVI" w Łukowie

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Firmy Handlowej "DAVI" poprzez głęboką kompleksową modernizację
energetyczną dwóch budynków przedsiębiorstwa (woj. lubelskie, powiat łukowski, gm. Łuków), w których prowadzona jest działalność gospodarcza tj. budynku
handlowo-usługowego w Łukowie oraz budynku produkcyjnego w Łazach. W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne
obiektów będące efektem przeprowadzonych audytów energetycznych: 1. Docieplenie obiektu (ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu); 2. Ocieplenie podłóg; 3.
Wymiana okien i drzwi zewnętrznych; 4. Wymiana oświetlenia na energooszczędne; 5. Przebudowa systemu grzewczego c.o.; 6. Modernizacja (usprawnienie)
systemu wentylacji; 7. Modernizacja klimatyzacji; 8. Montaż instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE; 9. Zastosowanie automatyki pogodowej oraz
systemu zarządzania energią w budynku. 10. Instalacja termostatów Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację
przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynków przedsiębiorstwa w ramach
projektu o łącznej pow. użytkowej 911m2 oraz budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki
rezultatu: roczna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,
produkcja energii z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE. Grupę docelową projektu stanowią
przede wszystkim użytkownicy obiektów w tym pracownicy firmy oraz jej klienci.

RPLU.05.01.00-06-0047/18

MARZENA MĄDRA - PRÓCHNIEWICZ FIRMA HANDLOWA "DAVI"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 327 260,97

1 081 317,86

702 856,59

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-06-30

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej firmy ZARTEX

Przedmiot projektu- termomodernizacja budynku Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowe "ZARTEX" TADEUSZ ZARĘBA (gr. docelowa) - Wólka
RPLU.05.01.00-06-0048/17
Abramowicka 71, gm. Głusk o pow. 337,25 m2 i kubaturze 1349 m3. Cele projektu: 1. Poprawa efektywności energetycznej obiektu o 83,23% 2. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza - CO2 oraz PM10 o 99,99%. 3. Produkcja energii elektrycznej z OZE(11 MWh) 4. Produkcja energii cieplnej z OZE (20,78 GJ). Zostaną
osiągnięte 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu dzięki realizacji zadania zbiorczego: Modernizacja obiektu. Parce w ramach zad.: Instalacja paneli
fotowoltaicznych, modernizacje instalacji c.o. i c.w.u., modernizacja przegrody podłogi na gruncie, modernizacja przegrody Dach 2, modernizacja przegrody Dach
1 modernizacja przegrody ściany zewnętrznej, modernizacja przegrody okno zewnętrzne, modernizacja przegrody drzwi zewnętrzne, modernizacja przegrody drzwi
wewnętrzne, wykonaniu audytu energetycznego. Efektem realizacji celów będzie spadek rocznych kosztów energii o 55218,69 zł. Wskaźniki projektu: Liczba przeds.
otrzymujących wsparcie 1, Liczba przeds., które w wyniku wsparcia poprawiły swoją efekt. energ. 1, Liczba zmoderniz. energ. bud. 1, Pow,.użytkowa bud.
poddanych termomodern. 337,25, Liczba wybud. jedn. wytw. en. el. z OZE 1, Liczba wybud. jedn. wytw. en. cieplnej z OZE 1, Dodatkowa zdolność wytwarzania en. ze
źródeł odn. ,24, Dodatkowa zdolność wytw. en.el. ze źródeł odn. 0,01, Dodatkowa zdolność wytwarzania en. ciep. ze źródeł odn. 0,14, Ilość zaoszcz. en. ciep.
[514,71, Zmniejszenie zuż. en. końcowej w wyniku realizacji projektów 554,31, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 1027,28, Prod. en. el. z
nowo wybudowanych/nowych mocy wytw. inst. wykorzystujących OZE 11, Prod. en. ciep. z nowo wybudowanych/nowych mocy wytw. instal. wykorzystujących OZE
5,77, Ilość zaoszcz. en. el. 11, Prod. en. el. z nowo wybud. inst. wyk. OZE 11, Prod. en. cieplnej z nowo wybud. inst. wyk. OZE 20,.78.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ZARTEX" TADEUSZ ZARĘBA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

401 303,72

326 263,19

212 071,07

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2018-12-28

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa DAKAR Sp. z o.o. w Łukowie poprzez termomodernizację budynku
usługowo-produkcyjnego z montażem mikro instalacji fotowoltaicznej.

W ramach projektu wnioskodawca zaplanował termomodernizację budynku usługowo-produkcyjnego z montażem mikro instalacji fotowoltaicznej. W ramach
RPLU.05.01.00-06-0048/18
projektu zaplanowano także przebudowę linii technologicznej - produkcyjnej na bardziej efektywną energetycznie. Główną grupą docelową realizowanego projektu
pozostają pracownicy wnioskodawcy oraz lokalne społeczeństwo, dla których wykonanie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa będzie oznaczało
realne korzyści związane ze zmniejszeniem oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne wyrażonego m.in. w zmniejszeniu zapotrzebowania na
ciepło, zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej, redukcji CO2 oraz redukcji pyłów i wybranych gazów do atmosfery. Dla planowanej inwestycji wnioskodawca
uzyskał już wymagane decyzje administracyjne - złożone zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. W wyniku realizacji projektu zostanie
przeprowadzona termomodernizacja jednego budynku o powierzchni użytkowej 957 m2, oraz zostanie wykonana jedna instalacja (jedna jednostka wytwarzania)
OZE - mikro instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,96 kW. Zawarcie umowy o dofinansowanie zapewni realizację wskaźnika liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie (CI1). Środki finansowe na realizację projektu będą pochodziły ze środków własnych Wnioskodawcy oraz z pożyczki udzielonej w formie aktu
notarialnego przez udziałowca Spółki w wysokości 500.000,00 złotych (Słownie: Pięćset tysięcy złotych).

DAKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 610 016,65

1 310 265,57

851 672,61

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-10-01

2021-10-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku firmy PEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na energię.

Projekt przewiduje realizację prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. poprawy efektywności energetycznej
RPLU.05.01.00-06-0049/18
przedsiębiorstwa PEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i robót budowlanych.
Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace. Prace
termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, należącą do spółki PEB, znajdującą się w Lublinie, przy ul. Ametystowej 1 w której prowadzona jest
działalność gospodarcza. W ramach projektu przewidziano 2 kategorie działań: 1) Prace przygotowawcze; 2) Zakup robót i materiałów budowlanych. W wyniku
realizacji projektu 1 przedsiębiorstwo, tj. PEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzyma wsparcie, dzięki któremu zmodernizowany energetycznie i
dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostanie 1 budynek, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Projekt przyczyni się
ponadto do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

PEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 195 912,42

1 786 127,30

1 160 982,74

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-02-01

2020-10-30

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego CNC Świdnik Sp. z o.o.
poprzez inwestycje w termomodernizację i odnawialne źródła energii

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna hali produkcyjnej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego CNC Świdnik Sp. z
RPLU.05.01.00-06-0050/17
o.o., w celu zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne realizowane będzie zgodnie z optymalnym
wariantem, wskazanym w audycie energetycznym. Audyt został wykonany w ramach prac przygotowawczych. Wykonawca audytu posiada wysokie kwalifikacje.
Od wielu lat znajduje się na Liście Referencyjnej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych ZAE, co stanowi gwarancję jakości jego usług. Działania zaplanowane, w
ramach optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanego w audycie, obejmują następujące prace: modernizacja instalacji c.o. (wraz z
systemem zarządzania energią) i instalacji c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i bram w budynku, wymiana oświetlenia, wykonanie
instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej OZE. Realizacja wskazanych działań umożliwi osiągnięcie celu głównego -wysokiej efektywności energetycznej
(zmniejszenie zużycia energii końcowej o 67,8%) i realizację celów cząstkowych (oszczędności energii cieplnej i elektrycznej; produkcja energii elektrycznej z
nowej instalacji OZE, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych -w tym CO2 i zmniejszenie emisji PM-10). Zwiększenie efektywności energetycznej
przedsiębiorstwa zapewni realizację celów ekonomicznych - redukcję kosztów, a tym samym poprawę wyniku finansowego. Jednocześnie przyczyni się do ochrony
środowiska naturalnego poprzez racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów środowiska oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Poprawa wizerunku
firmy (podejście proekologiczne, zmodernizowany budynek, poprawa warunków pracy), przyczyni się do zwiększenia zaufania w oczach klientów i podniesienia
wartości przedsiębiorstwa, co wpłynie na znaczące i trwałe umocnienie pozycji firmy na rynku.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE CNC ŚWIDNIK SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 287 848,84

1 047 031,58

680 570,52

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-12-23

2020-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej firmy Zakład Mechaniczny "MARCINIAK" Mieczysław Marciniak

Przedmiot projektu- termomodernizacja budynku przedsiębiorstwa Zakład Mechaniczny "MARCINIAK" Mieczysław Marciniak (gr. docelowa) - Do głównych działań
projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i robót budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt
energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, należącą do Wnioskodawcy,
znajdującą się w Stężycy ul. Dęblińska 1- dwa budynki, pierwszy warsztatowy o pow. 574 m i kubaturze 2529,1 m3 i drugi sklepowy o pow. 86m2 i kubaturze
267m3, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Cele projektu: 1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 63% 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza - CO2 o 89% oraz PM10 o 15% 3. Produkcja energii elektrycznej z OZE(28,5 MWh/rok). Zostaną osiągnięte 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu
dzięki realizacji zadania zbiorczego: Termomodernizacja 2 budynków Zakładu Mechanicznego "MARCINIAK" Mieczysław Marciniak. Parce w ramach zad: Budynek
sklepowy: wymiana c.o., ocieplenie podłogi na gruncie, modernizacja oświetlenia, wymiana okien, wymiana dachu, montaż rekuperacji, wymiana drzwi; Budynek
Warsztatowy: Modernizacja c.o. + c.w.u, instalacja PV, wymiana dachu, oświetlenie, wymiana drzwi. Efektem realizacji celów będzie spadek rocznych kosztów
energii o 28 620,56 zł.

RPLU.05.01.00-06-0050/18

ZAKŁAD MECHANICZNY "MARCINIAK" MIECZYSŁAW MARCINIAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

682 436,30

554 826,26

360 637,06

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Hotelu Renesans

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Hotelu Renesans, ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa warunków i
jakości życia pracowników oraz gości hotelu oraz dodatkowo zwiększenie atrakcyjności miasta Zamość poprzez głęboką termomodernizację budynku wraz z
wykorzystaniem OZE. W ramach projektu planowane są następujące prace: 1.Montaż zaworów termostycznych i podpionowych; 2.Montaż w piwnicy budynku
pompy ciepła typu powietrze -woda o mocy cieplnej 32 kW na potrzeby przygotowania c.w.u.; 3.Częściowe zamurowanie otworów okiennych oraz montaż nowej
stolarki okiennej i drzwiowej bez ingerencji w konstrukcję budynku; 4.Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny szklanej gr. 23 cm metodą nadmuchową w
przestrzeni wentylowanej stropodachu; 5.Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm metodą lekką mokrą; 6.Ocieplenie stropu nad piwnicą
styropianem gr. 13 cm metodą lekką mokrą; 7.Wymiana źródeł światła na LED; 8.Montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej składającej się ze 134 paneli o
ogólnej mocy 33,5 kWp. Grupą docelową projektu są użytkownicy Hotelu Renesans (pracownicy oraz goście). Wskaźniki rezultatu projektu to: Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej 1530,36 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 67,164 MWh/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 86,75 MWht/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 30,485 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 117,67 tony równoważnika
CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 1668,05 GJ/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE 30,485 MWhe/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 86,75 MWht/rok.

RPLU.05.01.00-06-0051/17

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "ROZTOCZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 120 775,37

906 217,84

589 041,59

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2018-12-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wykonanie prac mających na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynku produkcyjnym w
Krasnymstawie przy ul. Gospodarczej 7, na działce nr ewid.144/12

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację. Zadania mające wpływ na
zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej: - wymianę instalacji grzewczej, okien zewnętrznych, bramy i drzwi zewnętrznych; Docieplenie dachu za
pomocą płyty warstwowej z usunięciem pokrycia eternitowego. Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwowych części produkcyjnej z wykorzystaniem płyty
warstwowej i usunięciem obecnej płyty warstwowej. Ocieplenie ściany z gazobetonu wełną mineralną lub styropianem za pomocą metody BSO. Montaż instalacji
fotowoltaicznej. Montaż automatyki pogodowej dla systemu grzewczego.

RPLU.05.01.00-06-0051/18

ELKRAS-JADWIGA BRYŁA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

723 805,00

564 261,74

366 770,12

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

BDS Sp. z o.o. - termomodernizacja obiektu magazynowo - biurowego celem zmniejszenia zapotrzebowania na energię

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów firmy BDS Sp. z o.o. poprzez obniżenie kosztów ogrzewania oraz obniżenie kosztów
energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej. Projekt obejmuje kompleksowe działania w zakresie poprawy EE oraz zastosowania OZE w
zakresie: -Docieplenie ścian nadziemia; -Ocieplenie stropu nad wjazdem; -Docieplenie stropodachu; -Docieplenie stropodachu hali głównej; -Wymiana okien; Wymiana okien dach; -Wymiana drzwi; -Wymiana bram; -Węzeł cieplny; -Instalacja c.o.; -Oświetlenie LED; -Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40 kW; -System
BMS - wdrożenie systemu zarządzania energią w budynku Wnioskodawca deklaruje wdrożenie systemu zarządzania energią, zgodnie z normą PN-EN ISO
50001:2012 "Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania". WSKAŹNIKI PRODUKTU L. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnospr. 1szt.; L. przeds.w otrzymujących wsparcie - 1 szt.; L. przeds., które w wyniku wsparcia poprawiły EE - 1 szt.; L. wybudowanych jednostek wytwarzania
EE z OZE. - 1 szt.; L. zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.; Pow. użytkowa budynków poddanych termomod. 1992,40 m2; REZULTATU Dodatkowa
zdolność wytwarzania EC ze źródeł odnaw.: 0,0399 MWe/rok; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnaw.: 0,0399 MWe/rok; Ilość zaoszczędzonej
EC: 857,73GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej EE: 56,58 MWh/rok; Produkcja EE z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 31,00 MWhet/rok; Produkcja EE
z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 31,00 MWhet/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:
127,22 ton równ. CO2/rok; Zmniejszenie zużycia e. końcowej w wyniku realizacji p.: 1061,43GJ/rok; Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną została wykonana na podstawie audytu energetycznego.

RPLU.05.01.00-06-0052/18

BDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 792 337,77

2 271 689,25

1 476 597,97

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-02-01

2020-03-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku stowarzyszenia w Wolicy

PRZEDMIOT: Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na termomodernizacji budynku kulturowo-usługowego w Wolicy Pierwszej. Przedsięwzięcie dotyczy 1
budynku kulturowo-usługowego zlokalizowanego w Wolicy Pierwszej 21. Projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku poprzez: 1. Modernizacja
instalacji c.o.; 2. Modernizacja instalacji c.w.u; 3. Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji; 4. Ocieplenie ścian zewnętrznych; 5. Wymiana oświetlenia na LED; 6.
Ocieplenie ścian fundamentowych; 7. Instalacja solarna. Również usprawnienie instalacji CO przyczyni się poprawy efektywności energetycznej budynku.
Nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do jego ogrzewania oraz redukcji zużycia energii
elektrycznej. Ograniczy to również koszty jakie są ponoszone z tego tytułu. Realizacja planowanego przedsięwzięcia wpłynie na polepszenie stanu środowiska
naturalnego. CELE PROJEKTU to: 1. Zmniejszenie zapotrzebowania na en. cieplną; 2. Zmniejszenie zapotrzebowania na en. elektryczną poprzez wymianę oświetlenia
na energooszczędne; 3. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję CO2 oraz innych zanieczyszczeń. WSKAŹNIKI: 1. ilość zaoszczędzonej en.
cieplnej wyniesie 696,970 GJ (61,27%); 2. ilość zaoszczędzonej en. elektrycznej wyniesie 8,78 MWh (61,88%); 3. zmniejszenie emisji CO2 o 46,33 t/rok (61,37%) a
emisji PM10 - 1,13 kg/rok (76,53%). Grupą docelową są użytkownicy budynku.

RPLU.05.01.00-06-0053/18

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ "PASIEKA"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

697 295,33

396 168,06

257 509,19

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2019-11-29

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Głęboka termomodernizacja hal produkcyjnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Projekt "Głęboka termomodernizacja hal produkcyjnych wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" dotyczy przeprowadzenia kompleksowych działań
termomodernizacyjnych budynków firmy Studio Reklamy EUROMET. W ramach inwestycji zaplanowano następujące działania: ocieplenie ścian zewnętrznych,
ocieplenie i pokrycie dachu budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę systemu grzewczego, poprawę systemu wentylacji, montaż instalacji
fotowoltaicznej, wymianę oświetlenia na oprawy typu LED i montaż systemu zarządzania energią. Przeprowadzenie powyższych działań jest konieczne do
osiągnięcia zaplanowanych celów. Celem głównym projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną oraz wzrost efektywności
energetycznej. Ponadto firma zaplanowała realizację następujących celów szczegółowych, których potwierdzeniem są wskazane we wniosku wskaźniki rezultatu
tj.: : 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; 2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; 3. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów;
4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34); 5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE; 6. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE; 7. Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) i produktu: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1); 2. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku
wsparcia poprawiły efektywność energetyczną; 3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; 4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji; 5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Grupą docelową projektu jest EUROMET- właściciele, pracownicy i
kontrahenci firmy. Ponadto poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń projekt pozytywnie wpływa na potrzeby mieszkańców Miasta.

RPLU.05.01.00-06-0055/17

STUDIO REKLAMY EUROMET MICHAŁ KOPER

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 803 815,55

1 799 675,55

1 169 789,08

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-11-02

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Browar Jagiełło Spółka Jawna

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest kompleksowa termomodernizacja budynku produkcyjnego Browaru Jagiełło, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz
przebudowa linii produkcyjnej na bardziej efektywną energetycznie (wymiana elementu linii technologicznej - pasteryzatora), montaż instalacji fotowoltaicznej o
mocy 33,5 kWp W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: ---NA POZIOMIE PRODUKTU--- - Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI1); - Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną; - Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynków; - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji; - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. ---NA
POZIOMIE REZULTATU--- - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; - Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34); - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów; - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE; - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) .

RPLU.05.01.00-06-0056/17

"BROWAR JAGIEŁŁO" SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 833 850,29

2 136 238,79

1 388 555,21

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-06

2018-10-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku firmy P.P.H.U Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi Małgorzata
Banaś

Przedmiot projektu- termomodernizacja budynku P.P.H.U. Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi Małgorzata Banaś. Do głównych działań projektowych RPLU.05.01.00-06-0056/18
zaliczyć należy zakup materiałów i robót budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz
przewidziane w nim i rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, wynajmowaną przez Wnioskodawcę,
znajdującą się w Dęblinie, ul. 15-go Pułku Piechoty "Wilków" 5 k o pow. 162,24 m2 i kubaturze 809,58 m3, której prowadzona jest działalność gospodarcza. Cele
projektu: 1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 57,97% 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza - CO2 o 61,89%; 3. Produkcja energii elektrycznej
z OZE(4,60 MWh). Zostaną osiągnięte 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu dzięki realizacji zadania zbiorczego: Termomodernizacja budynku firmy P.P.H.U.
Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi Małgorzata Banaś. Parce w ramach zad: Modernizacja oświetlenia, Instalacja fotowoltaiczna, ocieplenie dachu,
ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana bramy, wymiana drzwi. Efektem realizacji celów będzie spadek rocznych kosztów energii o 12 592,14 zł.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE - HANDEL ARTYKUŁAMI
SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI MAŁGORZATA BANAŚ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

193 702,62

157 481,81

102 363,17

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-06-01

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania
zasobów w MŚP

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Realizacja kompleksowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego piekarni Ars Antoni Artur Skrzypa w celu poprawy
efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Przedmiotem projektu zaplanowanego do realizacji przez przedsiębiorcę ARS Antoni Artur Skrzypa jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji
budynku piekarni (pow. użytkowa 325 m2) w miejscowości Uchanie. Na podstawie opracowanego audytu energetycznego budynku piekarni wybrano optymalny
wariant przedsięwzięcia obejmujący usprawnienia: 1). Modernizacja instalacji C.O. (m.in. wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na piec na biomasę), 2).
Wymiana oświetlenia - oprawy LED, 3). Piec piekarniczy - modernizacja (m.in. zamiana paliwa z węglowego na biomasę), 4). Instalacja fotowoltaiczna 10 kW, 5).
Ściany zewnętrzne docieplenie - styropian 14 cm, 6). Instalacja solarna c.w.u., 7). Stropodach docieplenie - styropian 18 cm, 8). Okna wymiana 0,9 W/m2k, 9).
Wentylacja z odzyskiem w magazynach - 260 m3/h, 10). Wentylacja odzyskiem w pozostałych pomieszczeniach - 970 m3/h, 11). Drzwi wymiana 1,3 W/m2k, 12).
Podłoga docieplenie w hali i zapleczu socjalnym - styropian 8 cm, 13). System zarządzania energią. Przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących powyższe
usprawnienia pozwoli na zmniejszenie strat energii pierwotnej i zmniejszenie zużycia energii końcowej oraz produkcję energii z OZE. Realizacja
wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach doprowadzi do znaczącej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Efektywne i
zrównoważone wykorzystywanie dostępnych zasobów przełoży się bezpośrednio na bardziej efektywny system produkcji. Oprócz korzyści ekonomicznych w
postaci zmniejszenia kosztów zużycia energii w skali roku, zaplanowana inwestycja przyniesie korzystne efekty środowiskowe w postaci złagodzenie presji na
środowisko (zmniejszenie emisji CO2) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji przeprowadzone działania przyczynią się do wzrostu
konkurencyjności gospodarki.

ARS ANTONI ARTUR SKRZYPA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

874 761,28

711 188,03

391 153,41

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-12

2019-01-11

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa, remont i ocieplenie budynku usługowego

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku usługowego przy ul. Popijarskiej 1 w Opolu Lubelskim. Zadania do
RPLU.05.01.00-06-0058/17
realizacji: 1. Modernizacja systemu ogrzewczego - wymiana kotłów, montaż automatyki pogodowej, wymiana instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami
termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT, montaż zaworów podpionowych i liczników ciepła; 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych części niezabytkowej; 3.
Ocieplenie ścian piwnic; 4. Ocieplenie dachu; 5. Ocieplenie stropodachu; 6. Wymiana niewymienionych okien, w tym okien połaciowych; 7. Wymiana drzwi
zewnętrznych; 8. Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie LED. Rezultaty projektu wyrażone za pomocą wskaźników: 1) Ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej 1638,76 GJ/rok; 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 22,32 MWh/rok; 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 110,02 tony
równoważnika CO2/rok; 4) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 1719,09 GJ/rok. Grupą docelową projektu są pracownicy oraz
użytkownicy (interesanci) budynku usługowego przy ul. Popijarskiej 1 w Opolu Lubelskim.

CAPITAL SPÓŁKA JAWNA D.KRZĄSTEK - M.GOŁĘBIOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

3 295 888,34

1 925 316,29

1 166 549,14

60,59 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Kompleksowa termomodernizacja budynku firmy Spełnione Marzenia Agnieszka Szalast w celu poprawy efektywności
energetycznej

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez głęboką termomodernizację budynku firmy. Przedsięwzięcie
obejmować będzie następujące usprawnienia: 1. Modernizację instalacji c.o., 2. Zastosowanie inteligentnego systemu zarządzenia energią, 3. Wymianę drzwi
zewnętrznych na nowe, 4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, 5. Docieplenie ścian zewnętrznych, 6. Docieplenie dachu, 7. Wymianę okien na nowe.
Przedmiotowy zakres prac wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego. Planowana inwestycja pozytywnie wpłynie na środowisko poprzez ograniczenie
emisji CO2, pyłów PM-10. Dzięki projektowi z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększy się efektywność energetyczna budynku.
Projekt wpisuje się w cele szczegółowe Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Osi Priorytetowej V. Efektywność energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna RPO WL 2014-2020, oraz zakłada realizację określonych w nim wskaźników produktu i rezultatu opisanych poniżej (Sekcja C.II oraz
C.III).

SPEŁNIONE MARZENIA AGNIESZKA SZALAST

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

702 144,44

570 849,14

371 051,93

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-02

2020-01-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania
zasobów w MŚP

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa i remont istniejących budynków mieszkalno-usługowych oraz ich rozbudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania przy ul. Lubartowskiej 16/ Wodopojnej 13 w Lublinie

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Wnioskodawcy, firmy Wodrol Inwestycje Sp. z o.o. W ramach projektu RPLU.05.01.00-06-0059/17
planowana jest termomodernizacja budynków usługowo-biurowo-hotelowych położonych ściśle obok siebie na działce 59/2 w Lublinie przy ul. Lubartowskiej. W
oficynie południowej planowane są następujące zadania: - modernizacja systemu grzewczego; - modernizacja systemu i przygotowanie instalacji c.w; - wymiana
oświetlenia; - docieplenie ścian; - wymiana okien i drzwi; - docieplenie podłogi; - docieplenie dachu; - instalacja odgromowa; - izolacja fundamentów; - system
zarządzania energią. W korpusie frontowym od Lubartowskiej planuje się: - modernizacja systemu grzewczego; - modernizacja systemu przygotowania i instalacji
c.w.; - instalacja fotowoltaiczna; - wymiana oświetlenia; - wymiana okien i drzwi; - docieplenie ścian; - docieplenie dachu; - instalacja odgromowa; - podłogi w
piwnicach; - system zarządzania energią. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1191 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 57
MWh/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 233,79 tony równoważnika CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji
projektów 1396,1 GJ/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 5 MWhe/rok,
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 5 MWhe/rok. Grupą docelową projektu będą pracownicy Wnioskodawcy,
jak i użytkownicy termomodernizowanych obiektów.

WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

8 325 872,69

2 086 301,85

1 147 466,01

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2019-12-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

ERGOSFERA - wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energet. bud. produkcyjnego przy ul. Zemborzycka 53 poprzez obniżenie kosztów ogrzewania oraz obniżenie RPLU.05.01.00-06-0060/18
kosztów EE poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w zakresie objętym audytem energetycznym: - Modernizacja instalacji co wraz montażem nowego źródła
ciepła - kocioł na biomasę - Ocieplenie dachu - Ocieplenie ścian zewnętrznych - Modernizacja oświetlenia - wymianę oświetlenia na LED - Wymiana okien
stalowych - Wymiana okien PCV - Wymiana drzwi stalowych - Wymiana drzwi aluminiowych - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW. oraz wdrożenie systemu
zarządzania energią. W. Produktu 1. L. obiektów dostos. do potrzeb osób z niepełnospr. 1szt. 2. L. przeds.w otrzymujących wsparcie - 1 szt. 3. L. przeds., które w
wyniku wsparcia poprawiły EE - 1 szt. 4. L. wybud. jednostek wytwarzania EC z OZE 1 szt. 5. L. wybud. jednostek wytw. EE z OZE. 1 szt. 6. L. zmodernizowanych
energetycznie bud. - 1 szt. 7. Pow. użytkowa budynków poddanych termomoder. 701,05 m2 W. Rezultatu 1. Dodat. zdolność wytwarzania EC ze źródeł odnaw.:
0,034 MWe/rok 2. Dodat. zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnaw.: 0,030MWe/rok 3. Dodat. zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30)
0,064 MW/rok 4. Ilość zaoszcz. EC: 2243,49 GJ/rok 5. Ilość zaoszcz.j EE: 36,70 MWh/rok, tj. 132,13 GJ/rok 6. Prod. EC z nowo wybud. instalacji wykorzystujących
OZE: 121,23 MWht/rok 7. Prod. EC z nowo wybud./nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 121,23 MWht/rok 8. Prod. EE z nowo wybud.
instalacji wykorzystujących OZE 30,00 MWhe/rok 9. Prod. EE z nowo wybud./nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 30,00 MWhe/rok 10.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 338,74 ton (97,13%) 11. Zmniejszenie zużycia E. końcowej w wyniku realizacji p.: 2375,62 GJ/rok
Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną została wykonana na podstawie audytu energetycznego.

ERGOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

755 053,56

614 612,65

399 498,19

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-02-01

2020-02-28

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.01.00-06-0057/17

RPLU.05.01.00-06-0058/18

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Mazurek Metal

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Zadanie określone projektem pt. "Poprawa efektywności energetycznej
RPLU.05.01.00-06-0061/17
przedsiębiorstwa Mazurek Metal" obejmuje kompleksową i głęboką termomodernizację. Optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczy prac
w zakresie: Modernizacja instalacji co, oświetlenie LED, instalacja fotowoltaiczna, Montaż instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
Projekt swoim zakresem obejmuje wprowadzenie systemów zarządzania energią, co wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego. Wskaźniki produktu: 1.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) = 1 nasza firma otrzymuje wsparcie w ramach działania 5.1 2. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku
wsparcia poprawiły efektywność energetyczną (szt.) = 1 przedsiębiorstwo przeprowadziło głęboką termomodernizację przynajmniej jednego swojego obiektu 3.
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.) = 1 instalacja fotowoltaiczna 4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków
(szt.) = 2 budynki, w których nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody użytkowej 5. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji (m2) = 1316,80 m2 odpowiada powierzchni użytkowej budynków poddanych
przedsięwzięciom termomodernizacyjnym podczas realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok = 562,91 2. Ilość
zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok = 35,21 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE MWhe/rok = 32,364 4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Tony równoważnika CO2/rok = 60,873 5. Zmniejszenie
zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów GJ/rok = 689,66

MAZUREK METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

770 598,69

626 503,00

344 576,65

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-02-28

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku usługowo-handlowego przedsiębiorstwa "ZYCHAR" - jako wkład firmy w poprawę
środowiska naturalnego.

Projekt swym zakresem obejmuje budynek należący do Firmy ZYCHAR Bartłomiej Zych, znajdujący się w Województwie Lubelskim, powiat biłgorajski, Biłgoraj, przy RPLU.05.01.00-06-0061/18
ul. Rolnej 4. Na podstawie zleconego audytu firmie zewnętrznej, Wnioskodawca określił zakres prac aby uzyskać zaplanowany efekt, tj. poprawić efektywność
energetyczną budynku, zmniejszyć emisje substancji szkodliwych dla środowiska. Wnioskodawca stawia sobie za cel efektywnie zarządzać i monitorować
zużywaną energią. Realizacja projektu będzie przebiegać zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady różności szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020. Wyniki audytu jasno dały do zrozumienia że utrzymywanie budynku w dotychczasowym stanie jest nie opłacalne nie tylko ze
względów ekonomicznych ale również ze względów ekologicznych. Wnioskodawca zdaję sobie sprawę że pozostawienie budynku w aktualnym stanie doprowadzi
do dalszej degradacji budynku, negatywnego wpływu na środowisko naturalne, szczególnie atmosferyczne. Modernizacja termicznej strony budynku pomaga w
zmniejszeniu ilości zużywanej energii. Udoskonalenie izolacji budynku pozwala na efektywniejsze ogrzewanie i mniejsze straty ciepła. Dzięki temu zmniejszymy
ilość zużywanego paliwa grzewczego. Ponad to przez podjęte działania projekt przyczyni się do redukcji dwutlenku węgla w atmosferze i innych szkodliwych pyłów
w tym pyłu PM 10.W ramach realizacji Projektu Wnioskodawca zaplanował montaż instalacji fotowoltaicznej, produkującą energię ze źródeł odnawialnych.
Wnioskodawca oświadcza że będzie dążył do spełnienia norm określonych w PN - EN ISO 50001:2011 "Systemy zarządzania energią". Wymagania i zalecenia
użytkowania. Zaplanowane działania przyniosą 86% oszczędność zapotrzebowania na energię końcową.

ZYCHAR BARTŁOMIEJ ZYCH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

599 441,07

484 350,46

314 827,74

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-03-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku biurowego.

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych
dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy została dokonana na podstawie audytu energetycznego stanowiącego załącznik do niniejszego projektu. Projekt
zostanie zrealizowany w ramach jednego zadania, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki
projektu zostały wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną
wytworzone w trakcie realizacji projektu: nie dotyczy.

RPLU.05.01.00-06-0062/18

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

402 776,69

327 460,72

180 103,39

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-02-01

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej Piekarni Sarzyński

CEL: Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej piekarni Sarzyński. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: -docieplenie ścian
oraz dachu budynku -zmiana dachu budynku -nowa stolarka okienna i drzwiowa -ocieplenie podłóg -zmiana oświetlenia na energooszczędne -wymiana urządzeń
chłodniczych na komory chłodnicze -instalacja wentylacji wraz z rekuperacją -odzysk ciepła z pieców piekarniczych W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE
ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: NA POZIOMIE PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia
poprawiły efektywność energetyczną Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji NA
POZIOMIE REZULTATU: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji
projektów Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

RPLU.05.01.00-06-0063/17

BARBARA KAZIMIERA SARZYŃSKA PIEKARNIA SARZYŃSKI BARBARA SARZYŃSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

717 182,94

423 980,46

233 189,25

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej w firmie EDMAX OPOKA-MACIEJEWSKA SPÓŁKA JAWNA

Przedmiot projektu- termomodernizacja budynku przedsiębiorstwa EDMAX OPOKA-MACIEJEWSKA SPÓŁKA JAWNA. Do głównych działań projektowych zaliczyć
należy zakup materiałów i robót budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w
nim i rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, należącą Wnioskodawcy, znajdującą się w Lublinie przy ul.
Józefa Franczaka "Lalka" 41. Zakres termomodernizacji: 1) wymiana oświetlenia na LED; 2) wymiana (montaż) klimatyzacji; 3) montaż wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepła; 4) montaż systemu zarządzania energią; 5) montaż powietrznej pompy ciepła do cwu ; 6) wymiana okien; 7) wymiana drzwi zewnętrznych; 8)
docieplenie dachu celulozą; 9) mszenie (uszczelnienie) ścian; 10) montaż fotowoltaiki (paneli PV)

RPLU.05.01.00-06-0063/18

EDMAX OPOKA-MACIEJEWSKA SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 599 113,15

1 300 091,99

845 059,79

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-07-30

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja przedsiębiorstwa AMS ECOLOGY Sp. z o.o.

PRZEDMIOTEM projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków letniskowego Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Zagłębocze w miejscowości Lejno, RPLU.05.01.00-06-0064/18
które po termomodernizacji będą przeznaczone na potrzeby usługowe związane z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy. Głównym CELEM projektu jest
zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynków, w ramach, której zostaną przeprowadzone
następujące działania: * modernizacja instalacji co, * modernizacja wentylacji, * termomodernizacja dachu, * oświetleni LED, * ocieplenie ścian zewnętrznych, *
wymiana stolarki okiennej, * wymiana drzwi, * docieplenie posadzki, * system zarządzania energią. Budynki letniskowe (10 sztuk): * MODUŁ A - 1 sztuka. * MODUŁ
B - 5 sztuk. * MODUŁ C - 1 sztuka. * MODUŁ D - 1 sztuka. * MODUŁ E - 2 sztuki. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: NA POZIOMIE PRODUKTU: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; 2. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność
energetyczną; 3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; 4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji; - NA POZIOMIE
REZULTATU: 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; 2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; 4.
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów.

AMS ECOLOGY SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 062 564,70

1 554 373,96

1 010 343,06

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-12-31

2020-12-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zrównowazony rozwój w Przechsiębiorstwie Handlowo Usługowym Wojciech Łochina

Realizacja projektu będzie polegała na modernizacji urządzeń odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy za produkcję ciepła, chłodu i odpowiedniego RPLU.05.01.00-06-0065/17
poziomu wilgotności wykorzystywanych w działalności produkcyjnej - produkcja pieczarki białej oraz do ogrzewania zaplecza biurowo-socjalnego. Projekt dąży
do maksymalnego wykorzystania wyprodukowanej energii poprzez ponowne jej wykorzystanie w procesie technologicznym. Projekt będzie realizowany w okresie
od 01.10.2017 do 31.12.2017 r., jest to optymalny czas na modernizację z racji tego, że sezon największego zapotrzebowania na energię - okres letni będziemy
mieć za sobą, a okres jesienno-zimowy dopiero będzie się rozpoczynał. Efektem realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,
obniżenie zużycia energii elektrycznej i węgla kamiennego. Dzięki połączeniu tych elementów zostanie uzyskane obniżenie emisji CO2, CO, NOx, SOx pyłów PM10,
Wnioskodawca obecnie dąży do optymalizacji kosztów produkcji i rozwoju sieci dystrybucyjnej. Budowa kolejnych 6 hal (komór uprawnych) nie byłaby trafnym
rozwiązaniem. Inwestycja w poprawę efektywności energetycznej jest kluczowym punktem inwestycyjnym rozwoju przedsiębiorstwa.

ŁOCHINA WOJCIECH, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

3 034 165,27

2 265 349,00

1 472 476,85

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-01

2018-11-30

Konkursowy

01 Rolnictwo i leśnictwo

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa STOCZEK NATURA SP. Z O. O.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Stoczek Natura Sp. z o. o. poprzez głęboką termomodernizację budynku
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo na podstawie przeprowadzonego audytu energet. wdroży w ramach projektu usprawnienia w zakresie zmniejszenia
zapotrzebowania na energię służąca zapewnieniu w pomieszczeniach warunków umożliwiających realizację odbywającego się tam procesu produkcyjnego.
Projekt przewiduje realizację następ. przedsięwzięć obniżających zapotrzebowanie na energie cieplna oraz energie elektryczną: 1)Izolacja przewodów c.o.
wewnątrz budynku; 2)Instalacja zaworów termostatycznych przy grzejnikach i nagrzewnicach wodnych; 3)Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z
ekonomizerami;4)Wymiana sieci przesyłowej; 5)Instalacja pomp ciepła do przygotowania c.w.u. c.w.t oraz podgrzewania kondensatu; 6)Instalacja układu
kogeneracyjnego do przygotowania c.w.u. c.w.t oraz podgrzewania kondensatu; 7)Docieplenie ścian zewnętrznych; 8)Docieplenie dachu budynku przygotowania
surowca; 9)Wymiana okien; 10)Wymiana drzwi; 11)Instalacja układu kompensacji mocy biernej; 12)Wymiana oświetlenia wewnętrznego na technologie LED; 13
Instalacja systemu Solatube; 14)Wymiana oświetlenia zewnętrznego na technologie LED; 15) Instalacja paneli fotowoltaicznych; 16) Instalacja systemu do
zarządzania energią. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo Stoczek oraz jego pracownicy. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez: realizacje prac
przygotowawczych, zakup materiałów i robót budowlanych oraz niezbędnych środków trwałych.Na poziomie produktu zostaną osiągnięte m.in. cele: Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie-1; Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 5; Na poziomie rezultatu zostaną osiągnięte cele: Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej-14 866,6 GJ;Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej-1 082,0 MWh;Zmniejszenie zużycia energii końcowej-18 761,8.

RPLU.05.01.00-06-0066/17

STOCZEK NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

3 643 502,64

2 962 197,27

1 499 760,46

50,63 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2020-12-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania
zasobów w MŚP

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja istniejącego budynku hotelarsko - gastronomicznego oraz wykonanie instalacji odnawialnych źródeł
energii - paneli fotowoltaicznych o mocy 16,2 kW.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku hotelarsko - gastronomicznego Wnioskodawcy Zieliński Janusz Restauracja
"Arkadia" oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Zadania zaplanowane w projekcie to: modernizacja instalacji c.o., system zarządzania energią, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,2 kW, ocieplenie
ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu- skosów, ocieplenie stropodachu, wymiana okien, wymiana drzwi, instalacja 3 pomp ciepła powietrze/powietrze w
systemie multi -split na 3 kondygnacjach na potrzeby systemu klimatyzacji Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii odnawialnej [0,0582MW]; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych[0,042 MWt]; Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [0,0162 MWe]; Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [469,11GJ/rok]; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [14,99
MWh/rok]; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [32,76 MWht/rok]; Produkcja energii
cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [32,76 MWht/rok]; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [14,68 MWhe/rok]; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [14,68
MWhe/rok]; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [32,683 tony równoważnika CO2/rok]; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku
realizacji projektów [523,08 GJ/rok]. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo Zieliński Janusz Restauracja "Arkadia", jego pracownicy i Klienci, jak
również w sposób pośredni dzięki poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy.

RPLU.05.01.00-06-0066/18

ZIELIŃSKI JANUSZ RESTAURACJA "ARKADIA"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

635 067,79

516 315,27

335 604,91

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania
zasobów w MŚP

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa AMS ECOLOGY Sp. z o.o.

PRZEDMIOTEM projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków letniskowego Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Zagłębocze w miejscowości Lejno, RPLU.05.01.00-06-0067/17
które po termomodernizacji będą przeznaczone na potrzeby usługowe związane z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy. Głównym CELEM projektu jest
zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynków, w ramach, której zostaną przeprowadzone
następujące działania: * modernizacja instalacji co, * ocieplenie dachu, * wymiana oświetlenia LED, * wymiana okien, * wymiana drzwi, * ocieplenie podłogi, *
modernizacja wentylacji, * ocieplenie ścian zewnętrznych, * system zarządzania energią. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE
WSKAŹNIKI: - NA POZIOMIE PRODUKTU: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; 2. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły
efektywność energetyczną; 3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; 4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji; 5. Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. - NA POZIOMIE REZULTATU: 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; 2. Ilość zaoszczędzonej energii
elektrycznej; 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; 4. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów; 5. Produkcja
energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE; 6. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych.

AMS ECOLOGY SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 759 432,39

2 110 066,22

1 371 543,04

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2019-02-28

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA LUVI Sp. z o.o.

Realizacja projektu będzie polegała na wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz zainstalowaniu instalacji OZE w hali magazynowo-produkcyjnej
RPLU.05.01.00-06-0068/17
Wnioskodawcy. W zakres realizacji projektu wchodzi: 1. modernizacja instalacji c.o. - kotłownia na biomasę, 2.wymiana okien, 3.wymiana drzwi i bram
zewnętrznych, 4.ocieplenie ścian zewnętrznych,5. montaż instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OŹE, 6.Modernizacja oświetlenia. Zakres wszystkich
zadań/prac objętych niniejszym projektem wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego (pkt. 6.15.4). Celem projektu jest poprawa efektywności
energetycznej Wnioskodawcy oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Realizacja przedsięwzięcia w pełnym zakresie pozwoli ponadto na redukcję emisji
gazów cieplarnianych i pyłu PM10 oraz na stworzenie zdolności wytwarzania energii dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej. Projekt zakłada dodatkową
zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 0,1284 MW
oraz produkcję energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE na poziomie 36,60 MWh/rok.

"LUVI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

770 689,42

626 576,77

407 274,89

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost efektywności energetycznej firmy Appia

W ramach projektu przewidziane są działania związane z termomodernizacją budynku biurowo - magazynowego Appia Biuro podróży i usług Wioletta Romańska
sp. j. W projekcie zaplanowano modernizację c.o., ocieplenie dachu, wymianę luksferów, zastosowanie oświetlenia LED, wymianę bram, ocieplenie ścian
zewnętrznych, wymianę okien, wymianę drzwi, uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. Przedmiotem termomodernizacji będzie budynek przy ulicy Kolejowej 14
w Kraśniku. Celem głównym jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i zmniejszenie inwazyjności działalności przedsiębiorstwa na środowisko
naturalne, co przyczyni się pośrednio do wzrostu jego konkurencyjności. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki następującym celom szczegółowym: 1. Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej na poziomie co najmniej 1561,38GJ/rok 2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 8,22 MWh/rok 3. Zmniejszenie zużycia energii
końcowej 1590,97 GJ/rok 4. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 191,19 ton 5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 4,80 MWhe/rok 6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 4,80
MWhe/rok 7. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 107,39 MWht/rok 8. Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,0434 WM 9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,0050 MWe
10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,0384 MWt Planowane działania zostały założone na podstawie
przeprowadzonego audytu energetycznego. Główną grupą docelową projektu są pracownicy firmy poprzez zwiększenie komfortu pracy oraz klienci Wnioskodawcy
poprzez obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, przełoży się na obniżenie cen oferowanych usług.

APPIA BIURO PODRÓŻY I USŁUG WIOLETTA ROMAŃSKA SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

429 505,74

341 405,31

221 913,42

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-03-01

2019-09-30

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków: administracyjnego i biurowego przy ul.Hutniczej 1 i 1B w Lublinie

Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji i wyposażenia w instalacje OZE budynków położonych w Lublinie: 1) administracyjnego, przy ul. Hutniczej 1 RPLU.05.01.00-06-0070/17
dwukondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 1054 mkw. Planowane w budynku usprawnienia: - montaż pompy ciepła powietrze-woda - modernizacja instalacji
c.o. - wymiana przewodów - montaż zaworów termostatycznych - wymiana grzejników - wymiana drzwi zewnętrznych - ocieplenie stropodachu, - wymiana okien, montaż instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE, - ocieplenie ścian zewnętrznych i w gruncie, - modernizacja oświetlenia, - wprowadzenie systemu
zarządzania energią elektryczną 2) biurowego, przy ul. Hutniczej 1B - trzykondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 227 mkw. Planowane w budynku usprawnienia: montaż pompy ciepła powietrze-woda, - modernizacja instalacji c.o. - wymiana przewodów, - montaż zaworów termostatycznych, - montaż grzejników, - wymiana
drzwi zewnętrznych, - ocieplenie stropodachu, - montaż instalacji wytwarzające energię elektryczną z OZE, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - wymiana okien, modernizacja oświetlenia, - wprowadzenie systemu zarządzania energią elektryczną Najważniejsze rezultaty modernizacji obydwu budynków to: - ograniczenie
zużycia energii cieplnej, - ograniczenie zużycia energii elektrycznej, - zmniejszenie emisji CO2, - produkcja energii cieplnej i elektrycznej z nowych mocy
wytwórczych wykorzystujących OZE, - dodatkowa zdolność do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych Szczegółowe wartości dla powyższych rezultatów
określono w sekcji WSKAŹNIKI niniejszego wniosku oraz w audycie energetycznym (w załączeniu). Wnioskodawca dysponuje pełną dokumentacją niezbędną do
oszacowania kosztów i rezultatów inwestycji: audytami energetycznymi oraz kalkulacjami kosztów. Przeprowadzenie prac w obydwu budynkach nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót, co potwierdza załącznik do wniosku.

DOMAŃSKA SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 232 239,00

1 001 820,33

651 183,20

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost efektywności energetycznej firmy BRASS POLSKA SP. Z O.O.

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych
dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy została dokonana na podstawie audytu energetycznego stanowiącego załącznik do niniejszego projektu. Projekt
zostanie zrealizowany w 1 zadaniu, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki projektu zostały
wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną wytworzone w trakcie
realizacji projektu: nie dotyczy.

BRASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

4 529 136,65

3 682 224,92

1 499 770,20

40,73 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2021-04-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Hotelu Kmicic w Kraśniku

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku usługowego - hotelu Kmicic, należącego do przedsiębiorstwa STRUGALSKA BOŻENA
RPLU.05.01.00-06-0071/17
ZAJAZD KMICIC, REDSTAR oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii. Zadania zaplanowane w projekcie to: - Modernizacja instalacji c.o. ; - Ocieplenie ścian zewnętrznych, - Ocieplenie ściany zewnętrznej cokołu, - Ocieplenie
ściany przy gruncie, - Ocieplenie podłogi, - Ocieplenie stropu zewnętrznego, - Ocieplenie stropodachu, - Wymiana drzwi zewn., - Wymiana oświetlenia na
energooszczędne LED, - Montaż instalacji fotowoltaicznej na cele c.w.u., - montaż systemu zarządzania energią. Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to:
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 0,04 MW; Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1278,72 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej
143,25 MWh/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 44,64 MWhe/rok;
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 204,74 tony równoważnika CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów
1794,42 GJ/rok. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo STRUGALSKA BOŻENA ZAJAZD KMICIC, REDSTAR, jego Klienci, jak również w sposób pośredni dzięki
poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy.

STRUGALSKA BOŻENA ZAJAZD KMICIC, REDSTAR

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 223 969,00

995 096,75

646 812,88

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ WYKORZYSTANIE OZE W FIRMIE MARPOL

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wykonane zostaną następujące prace: - wymiana instalacji c.o. : zastosowanie
termozaworów grzejnikowych o czułości 1°K z możliwością zdalnego sterowania nastawami , montaż nowych grzejników , wymiana źródła ciepła z pieca
węglowego na kocioł opalany biomasa o mocy ok 25 kW . Instalacja zostanie wyposażona w ciepłomierz a kocioł w programator harmonogramu pracy. wymiana oświetlenia na oprawy LED - ok 11 szt - wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW i powierzchni absorbera co najmniej 66 m2 - ocieplenie
ścian styropianem o współ.?=0,032 i grubości 15 cm . Do wykonania ok 100,92 m2. - docieplenie ścian ocieplonych styropianem EPS 70 40 grubości 10 cm
styropianem o współ.?=0,032 i grubości 5 cm . Do wykonania ok 95,93 m2. - ocieplenie stropodachu płytą warstwową z rdzeniem PUR lub PIR o współ.?=0,025 i
grubości 16 cm . Do wykonania ok 417,82 m2. - modernizacja instalacji c.w.u. - włączenie nowego zasobnika c.w.u. o poj 100 l do z kotła na biomasę . Zasobnik
będzie wyposażony w grzałkę elektryczną zasilaną z instalacji fotowoltaicznej po sezonie grzewczym. Zamontowanie licznika ciepła na wyjściu z zasobnika oraz
wodomierza na dopuszczeniu zimnej wody - wymiana bram na bramy segmentowe , podnoszone o współcz. U co najmniej równym 1,3 W/m2K . Do wykonania ok.
45 m2. - Zamontowanie boczkarki o mocy do 4 kW. Realizacja projektu poprzez montaż kotła na biomasę, montaż instalacji fotowolt.oraz oświetlenia
energooszczęd. przyczyni się do redukcji emisji C02 do atmosfery. W wyniku osiągnięte zostaną następujące m.in. wskaźniki: - Ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej - 158,97GJ (41,26 %), - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 108,97 GJ (30,27 MWh; 104,3 %), - Zmniejszenie zużycia energii końcowej - 267,94 GJ
(54,7%), - Zmniejszenie emisji CO2 - 69542 kg/rok (100%) - Zmniejszenie emisji PM-10 - 283,85 kg/rok (97,36%)

RPLU.05.01.00-06-0072/18

KUDŁO JERZY "MARPOL"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

368 332,12

219 349,26

142 576,98

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-05-02

2019-11-30

Konkursowy

08 Budownictwo

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Termomodernizacja budynku firmowego szansą na poprawę sytuacji rynkowej Taylor Sp. z o.o."

Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji obiektów wnioskodawcy celem radykalnego zmniejszenia kosztów oraz poprawy
wizerunku firmy jako bardziej ekologicznej. Tym samym główny cel projektu to "Poprawa efektywności energetycznej firmy poprzez głęboką termomodernizację
obiektów firmowych do końca 2017r." Cel główny będzie realizowany przez wykonanie zadań cząstkowych: termomodernizację obiektu, wymianę źródła ciepła,
instalację paneli fotowoltaicznych i modernizację oświetlenia oraz wdrożenie systemu efektywnego zarządzania energią. Wskaźniki opisujące zakres inwestycji
to: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 2. Liczba przedsiębiorstw które w wyniku otrzymania wsparcia poprawiły swoją efektywność energetyczną 3.
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 5. Powierzchnia użytkowa
budynków poddanych termomodernizacji 6. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 7. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 8. Ilość
zaoszczędzonej energii elektrycznej 9. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 10. Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych 11. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu 12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (CI30)", 13."Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych", 14. Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE. Grupy docelowe to przede wszystkim wnioskodawca który jest beneficjentem działań obniżających koszty.
Ponadto w aspekcie środowiskowym cała społeczność lokalna. W aspekcie techniczno-ekonomicznym produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji
projektu należy wymienić przede wszystkim w pełni ocieplony budynek, wymienionym źródłem ciepła, zasilany w energię z paneli fotowoltaicznych.

RPLU.05.01.00-06-0073/17

TAYLOR SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 527 059,76

1 221 807,28

671 993,95

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-12-27

2019-06-30

Konkursowy

08 Budownictwo

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej w firmie PEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt przewiduje realizację prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. poprawy efektywności energetycznej
RPLU.05.01.00-06-0074/17
przedsiębiorstwa PEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i robót budowlanych.
Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace. Prace
termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, należącą do spółki PEB, znajdującą się w Lublinie, przy ul. Ametystowej 1 w której prowadzona jest
działalność gospodarcza. W ramach projektu przewidziano 2 kategorie działań: 1) Prace przygotowawcze; 2) Zakup robót i materiałów budowlanych. W wyniku
realizacji projektu 1 przedsiębiorstwo, tj. PEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzyma wsparcie, dzięki któremu zmodernizowany energetycznie i
dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostanie 1 budynek, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Projekt przyczyni się
ponadto do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

PEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 987 924,18

1 616 198,52

1 050 529,02

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-07-31

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.01.00-06-0069/18

RPLU.05.01.00-06-0070/18

Poprawa efektywności energetycznej budynku firmy P.P.H.U. Ibar Ireneusz Barbaś

Przedmiot projektu- termomodernizacja budynku firmy P.P.H.U."Ibar"Ireneusz Barbaś . Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i
robót budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane
prace. Prace termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, wynajmowaną przez Wnioskodawcę, znajdującą się w Klikawie na ul. Leśnej 5,o
powierzchni 268 m2 i kubaturze 1072 m3, której prowadzona jest działalność gospodarcza. Cele projektu: 1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 76,4% 2.
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza - CO2 o 73,8% i PM 10 o 76,4; 3. Produkcja energii elektrycznej z OZE(5 kW). Zostaną osiągnięte 12 m-cy od
zakończenia realizacji projektu dzięki realizacji zadania zbiorczego: Termomodernizacja budynku firmy P.P.H.U."Ibar"Ireneusz Barbaś . Parce w ramach
zad:Modernizacja c.o. Modernizacja oświetlenia, Instalacja fotowoltaiczna, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana
bramy, wymiana drzwi. Efektem realizacji celów będzie spadek rocznych kosztów energii o 16 789,53 zł.

RPLU.05.01.00-06-0074/18

IRENEUSZ BARBAŚ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
"IBAR"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

326 059,39

262 934,37

170 907,31

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Wlaź Franciszek poprzez poprawę efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie polega na poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych hali produkcyjnej i części
socjalno-biurowej, wymianę okien i drzwi na hali produkcyjnej, wymianę oświetlenia na LED, modernizację instalacji c.o. i c.w.u, w tym instalację kotła na
biomasę z podajnikiem i automatyką (o mocy 150 kW) oraz zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku (o mocy 39,6 kW) i wprowadzenie
systemu zarządzania energią. W efekcie realizacji projektu oszczędność zapotrzebowania na energię w przedsiębiorstwie wyniesie 90,02%.

RPLU.05.01.00-06-0076/18

WLAŹ FRANCISZEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 366 135,28

1 147 528,29

745 893,38

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku w celu wprowadzenia nowych usług w SGL "Zdrowie"

Głównym celem projektu wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa SGL ZDROWIE s.c. Cel zostanie osiągnięty przez znaczący wzrost efektywności
energetycznej budynku dawnej szkoły podstawowej, w którym uruchomiona zostanie placówka opiekuńcza wraz z zakwaterowaniem, w szczególności dla osób
przewlekle chorych, nie mających zapewnionej odpowiedniej opieki ze strony rodziny. Wzrost efektywności - osiągnięty dzięki kompleksowym pracom
termomodernizacyjnym - wiązać się będzie bezpośrednio ze znaczącym obniżeniem kosztów eksploatacji budynku oraz redukcją szkodliwego wpływu na
środowisko spowodowanego spalaniem nadmiernych ilości m.in. węgla kamiennego. Celem Wnioskodawcy jest zapewnienie jak najlepszej opieki dla pacjentów,
edukacja rodziny oraz zaangażowanie wolontariuszy. Stan psychiki osoby chorej i jej pozytywne nastawienie ma znaczący wpływ na przebieg leczenia i ogólny
stan zdrowia. Inwestycja będzie składała z trzech etapów: 1. Prace przygotowawcze, 2. Zakup materiałów i robót budowlanych, 3. Prace końcowe. W projekcie
zdefiniowano szereg wskaźników, w tym m.in. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej i elektrycznej, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, Zmniejszenie zużycia energii końcowej itp. W wyniku realizacji projektu
całkowite zużycie energii końcowej obniży się o 83%. W projekcie przewidziano również usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym budowę windy i
podjazdu do budynku, zabezpieczenie tzw. s´ciez˙ki doste?pu do wszystkich pomieszczen´ (przestrzeni) uz˙ytkowych w obiekcie i wokół niego. Zastosowane zostaną
m.in.: systemy oznaczeń fakturowych, informacje dotykowe w języku Braille'a, informacje wzrokowe z wykorzystaniem piktogramów w kontrastowej i czytelnej
grafice, linie kontrastowe na początku i końcu schodów, oświetlone wejście do budynku, wyposaz˙enie i aranz˙acja wne?trz umożliwiająca poruszanie sie?
osobom na wózkach inwalidzkich.

RPLU.05.01.00-06-0077/17

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE "ZDROWIE" H. KŁACZYŃSKA I E. CZERWIŃSKA S.C.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 606 160,32

1 293 892,09

841 029,84

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2021-05-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wielobranżowego EXOL Jacek Budzyński

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest kompleksowa termomodernizacja budynku biurowego oraz magazynowego z częścią biurową, które po termomodernizacji oraz po
przeprowadzeniu pozostałych prac budowlanych będą przeznaczony na potrzeby związane z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy. Głównym celem projektu
jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynków, w ramach której zostaną przeprowadzone
następujące działania: BUDYNEK BIUROWY: 1. Modernizacja systemu grzewczego 2. Modernizacja systemu i instalacji ciepłej wody 3. Docieplenie stropodachu 4.
Montaż instalacji fotowoltaicznej 5. Wymiana okien i drzwi 6. Modernizacja instalacji oświetlenia 7. Docieplenie ścian zewnętrznych i ścian w gruncie BUDYNEK
MAGAZYNOWY Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ: 1. Modernizacja systemu grzewczego 2. Modernizacja instalacji ciepłej wody 3. Wymiana okien i drzwi 4. Docieplenie dachu
5. Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego 6. Docieplenie ścian zewnętrznych. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE
WSKAŹNIKI: NA POZIOMIE PRODUKTU: Zgodnie z sekcją C.II.; NA POZIOMIE REZULTATU: Zgodnie z sekcją C.III.

RPLU.05.01.00-06-0077/18

BUDZYŃSKI JACEK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EXOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 805 176,31

1 357 611,30

882 447,33

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-03-01

2020-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej firmy EUROLIDER

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace: 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych, styropianem ( o
RPLU.05.01.00-06-0078/18
współczynniku przewodzenia ciepła ?= 0,04 W/m.K), o grubości 18 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem. 2. Wymiana płyty warstwowej dachu na nową z
wypełnieniem pianką poliuretanową grubości 16 cm. Współczynnik ciepła ?= 0,040 W/m.K), o grubości 17 cm. 3. Ocieplenie dachu przybudówki poprzez ułożenie
wełny mineralnej ( o współczynniku przewodzenia ciepła ?= 0,040 W/m.K), o grubości 26 cm . 4. Wymiana drzwi i bram na nowe o niższym współczynniku
przenikania ciepła U = 1,3 W/m2 K. 5. Wymiana kotła, wykonanie instalacji c.o. oraz wentylacji wywiewnej. 6. Ocieplenie podłogi na gruncie styropianem ( o
współczynniku przewodzenia ciepła ?= 0,038 W/m.K), o grubości 10 cm wraz z wykonaniem wylewki. 7. Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED. 8. Montaż
polikrystalicznych ogniw krzemowych (paneli fotowoltaicznych)

RYSZARD GÓRNY EUROLIDER

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

367 796,49

299 021,55

194 363,96

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2019-12-30

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

ABJA - wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Wnioskodawcą projektu jest firma ZAKŁADY MEBLOWE "ABJA" ANDRZEJ SZLACHETKA I ARTUR SZLACHETKA SPÓŁKA JAWNA mieszcząca się w miejscowości
Kraczewice Prywatne 37, gmina Poniatowa powiat opolski. Przedmiotem projektu są prace termomodernizacyjne dwóch budynków: budynku produkcyjnomagazynowego z częścią biurową oraz budynku produkcyjnego. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów produkcyjnych i
magazynowych firmy ABJA poprzez ich głęboką termomodernizację. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: poprawę sprawności systemu grzewczego, - obniżenie kosztów ogrzewania budynków, - poprawę stanu technicznego budynków, - poprawę warunków
atmosferycznych panujących w hali produkcyjnej i magazynowej, - zmniejszenie strat ciepła poprzez poprawę współczynnika przenikania ciepła przez przegrody
budowlane. W ramach projektu zostały zaplanowane następujące działania wynikające bezpośrednio z przeprowadzonego audytu energetycznego dla obydwu
budynków: A. Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurową: 1. Modernizacja systemu grzewczego: montaż nowego kotła o lepszej sprawności,
automatycznego z regulacja pogodową, na biomasę, kompleksowa wymiana instalacji c.o., montaż 6 nagrzewnic wodnych, montaż termostatów oraz zaworów
podpionowych; 2. Ocieplenie dachu; 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych; 4. Wymiana okien na okna PCV; 5. Wymiana drzwi stalowych na stalowe ocieplone; 6.
Ocieplenie ścian zewnętrznych; 7. Wymiana drzwi na aluminiowe ocieplone. B. Budynek produkcyjny: 1. Modernizacja systemu grzewczego: Modernizacja
systemu grzewczego: montaż nowego kotła o lepszej sprawności, automatycznego z regulacja pogodową, na biomasę, kompleksowa wymiana instalacji c.o.,
montaż 5 nagrzewnic wodnych, montaż termostatów oraz zaworów podpionowych; 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych; 3. Ocieplenie dachu; 4. Wymiana okien na
okna PCV; 5. Wymiana drzwi stalowych na drzwi stalowe ocieplone.

RPLU.05.01.00-06-0079/17

ZAKŁADY MEBLOWE "ABJA" ANDRZEJ SZLACHETKA I ARTUR SZLACHETKA SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

534 144,59

435 198,85

282 879,25

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-09-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku handlowo - usługowo - biurowego przy ul. Słowackiego 2 w Puławach.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku handlowo - usługowo - biurowego Wnioskodawcy - LALAK SYLWESTER MEBLOHURT
FIRMA HANDLOWA oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii. Zadania zaplanowane w projekcie to: wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; docieplenie ścian
zewnętrznych; docieplenie stropodachu; wymianę okien; wymianę drzwi zewnętrznych; wykonanie instalacji oświetlenia wbudowanego wyposażonej w
energooszczędne źródła światła typu LED; wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,2 kWp; wdrożenie sytemu zarządzania energią w budynku. Rezultaty
projektu wyrażone wskaźnikami to: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 458,1 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 89,4 MWh/rok; Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 6,84 MWhe/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 6,84 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 115,8 tony równoważnika CO2/rok;
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 780,1 GJ/rok; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,0072 MW;
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,0072 MWe. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo LALAK SYLWESTER
MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA, jego pracownicy i Klienci, jak również w sposób pośredni, dzięki poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy.

RPLU.05.01.00-06-0079/18

LALAK SYLWESTER MEBLOHURT FIRMA HANDLOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 977 248,28

2 389 839,67

1 314 411,81

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania
zasobów w MŚP

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej hotelu Artis

CEL: Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej hotelu Artis. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: - Ocieplenie stropu RPLU.05.01.00-06-0080/18
Modernizacja systemu c.o. (Montaż pomp ciepła) - Modernizacja systemu c.o. (Wdrożenie systemu zarządzania energią) - Modernizacja systemu c.w.u. (Montaż
pomp ciepła) - Wymiana oświetlenia wbudowanego na LED - Modernizacja systemu klimatyzacji w części starej - Panele fotowoltaiczne W EFEKCIE REALIZACJI
PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: NA POZIOMIE PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw, które
w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
NA POZIOMIE REZULTATU: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku
realizacji projektów Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

"PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 753 375,00

1 425 508,13

784 029,46

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-12-31

2020-03-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa STUDIO 93

CEL: Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Szulc Marcin STUDIO 93. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących
działań: - modernizacja instalacji c.o. - modernizację instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - wymianę świetlików dachowych - modernizacja
oświetlenia na LED - modernizacji przegrody 2 - modernizacja linii technologicznej poprzez zakup energooszczędnej okleiniarki - modernizacja przegrody 3 modernizacja przegrody 1 - modernizacja przegrody 4 W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: NA POZIOMIE PRODUKTU:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji NA POZIOMIE REZULTATU: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Ilość
zaoszczędzonej energii elektrycznej Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

RPLU.05.01.00-06-0081/17

SZULC MARCIN STUDIO 93

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 787 568,87

1 449 402,65

942 111,69

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2019-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Graf Sp. z o.o.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest kompleksowa termomodernizacja budynku produkcyjnego Graf Sp. z o.o., w tym: 1.Montaż w hali produkcyjnej instalacji c.o. w
postaci powietrznej nagrzewnicy na pellet wraz z montażem kanałów rozprowadzających ciepłe powietrze oraz montażem systemu zarządzania energią.
2.Ocieplenie istniejącego stropodachu pianką poliuretanową metodą natrysku od spodu na przegrodę. 3.Ocieplenie ścian zewnętrznych poprzez rozebranie
istniejącej obudowy z blachy i montaż płyt warstwowych. 4.Wymiana okien i luxferów na okna PCV spełniające WT 2021. 5.Wymiana bram na nowe spełniające
WT 2021. 6.Wymiana urządzeń istniejącej linni produkcyjnej na nowe energooszczędne. 7.Montaż instalacji fotowoltaicznej. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU
OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: NA POZIOMIE PRODUKTU: 1.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; 2.Liczba przedsiębiorstw które w
wyniku wsparcia poprawiły swoją efektywność energetyczną; 3.Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE; 4. Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE; 5.Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; 6.Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji. NA POZIOMIE REZULTATU: 1.Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; 2.Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; 3.Zmniejszenie zużycia energii
końcowej; 4.Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; 5.Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE; 6.Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE; 7.Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE; 8.Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących
OZE; 9.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych; 10.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
11.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

RPLU.05.01.00-06-0081/18

"GRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 080 493,65

1 692 393,21

1 100 055,57

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku Sali weselnej "RYBKA".

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Iwona Borkowska "RYBKA" poprzez głęboką kompleksową
modernizację energetyczną budynku Sali weselnej, w którym prowadzone są usługi organizacji przyjęć okolicznościowych. W ramach projektu przewidziano
następujące kompleksowe zadania modernizacyjne obiektu będące efektem przeprowadzonego audytu energetycznego: 1. Docieplenie obiektu (ścian zewnętrznych
i stropu nad piwnicą); 2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne; 3. Przebudowa systemu grzewczego (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) z
węglowego na gazowe; 4. Usprawnienie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła; 5. Montaż instalacji wytwarzającej energię z OZE; 6. Zastosowanie automatyki
pogodowej oraz systemu zarządzania energią w budynku. 7. Instalacja zaworów podpionowych i termostatów Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj.
uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna
budynku produkcyjnego w ramach projektu o pow. użytkowej 603,90m2 oraz budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE. W efekcie zostaną
zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych, produkcja energii z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE. Grupą
docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektu, głównie pracownicy firmy i goście weselni.

RPLU.05.01.00-06-0082/17

IWONA BORKOWSKA "RYBKA"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

719 888,44

582 775,16

378 803,83

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2019-12-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków w Klimusinie oraz Milejowie - Osadzie w celu poprawy efektywności energetycznej
przedsiębiorstwa P.W. "AGA" AGATA JĄCZYK

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego oraz budynku przychodni Wnioskodawcy-P.W. RPLU.05.01.00-06-0082/18
"AGA" Agata Jączyk oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE. Zadania zaplanowane
w projekcie dla budynku w Klimusinie to:modernizacja systemu ogrzewania(źródło ciepła i instalacja c.o.)budowa kotłowni na biomasę wyposażonej w kocioł
kondensacyjny;podłączenie istniejącego układu c.w. do nowego źródła ciepła,docieplenie ścian zewnętrznych,stropu nad piętrem,wymianę drzwi zewnętrznych
drewnianych, wymiana opraw ze źródłami świetlówkowymi i żarowymi na oprawy z energooszczędnymi źródłami typu LED,wdrożenie sytemu zarządzania energią
w budynku.Zadania zaplanowane w projekcie dla budynku w Milejowie to:modernizacja c.o.;docieplenie ścian zewnętrznych;stropodachu; wymiana kilku okien
drewnianych; wymianę bocznych drzwi zewnętrznych; wymiana na opraw ze źródłami świetlówkowymi i żarowymi na oprawy z energooszczędnymi źródłami typu
LED,wdrożenie sytemu zarządzania energią w budynku.Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to:Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 659,4 GJ/rok;Ilość
zaoszczędzonej energii elektrycznej 5,4 MWh/rok;Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE
117,4 MWhe/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 117,4 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych 64,1 tony równoważnika CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 678,8 GJ/rok; Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,055 MW; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,055 MWe. Grupą docelową
projektu jest przedsiębiorstwo P.W. "AGA" Agata Jączyk, jego pracownicy i Klienci/ Pacjenci, jak również w sposób pośredni, dzięki poprawie jakości powietrza
okoliczni mieszkańcy.

P.W. "AGA" AGATA JĄCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

694 031,75

530 801,60

345 021,03

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa MULTIREDUX DOMINIK WOJTKIEWICZ

Głównymi celami projektu są: zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (m. in. CO2, PM10),
RPLU.05.01.00-06-0083/17
poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego, poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjnego. Realizacja powyższych celów doprowadzi
globalnie do poprawy całkowitej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Zgodnie z celami 5 Osi priorytetowej oraz Priorytetu 5.1. Projekt zakłada realizację
wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach m. in. oświetleniu pomieszczeń oraz ociepleniu budynku. Inwestycja służy zmniejszeniu
zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną w przedsiębiorstwie. Poprawa efektywności energetycznej wpłynie na bardziej efektywny system pracy
przedsiębiorstwa i generowanie oszczędności, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności. W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną dwa
budynki. Wnioskodawca zakłada realizację następujących wskaźników: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 3328GJ/rok, Ilość zaoszczędzonej energii
elektrycznej - 30,56 Mwh/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu - 3438 GJ/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34) - 415,6 tony równoważnika CO2/rok, redukcja pyłów PM-10 - 8kg/rok. W ramach inwestycji planuje się kompleksową głęboką
termomodernizację obydwu budynków w skład której wchodzą takie usprawnienia jak: ocieplanie przegród zewnętrznych, wymiana drzwi i okien, ocieplenie
stropu wewnętrznego i podłogi, wymiana oświetlenia na LED.

DOMINIK WOJTKIEWICZ MULTIREDUX

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

521 957,88

424 356,00

275 831,31

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

W ramach inwestycji planujemy przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjno - biurowego oraz przebudowę linii produkcyjnej na bardziej
efektywną energetycznie, w celu osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Projekt obejmie realizację kompleksowych zadań w zakresie
poprawy efektywności energetycznej takich jak: 1. ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, stropodachu; 2. ocieplenie
podłóg; 3. wymianę okien i drzwi; 4. przebudowę systemu grzewczego 5. zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania energią w budynku; 6.
instalację OZE; 7. instalację indywidualnych liczników ciepła, 8. instalację zaworów podpionowych i termostatów; Planujemy również przebudowę linii
produkcyjnej na bardziej efektywną energetycznie. Jej modernizacja polegać będzie na: - wymianie gazowego systemu grzejnego wraz z instalacją gazowopowietrzną (wymiana palników), - regeneracji obudowy pieców (wymiana i uzupełnienie wymurówki), - wymianie drzwi załadowczo-wyładowczych, usprawnieniu i wymianie elementów transportu wsadu, - wymianie wanny hartowniczej i wyposażeniu jej w układ chłodzenia, mieszania i grzania czynnika
hartowniczego, - wymianie wodnej komory do chłodzenia za piecem do odpuszczania, - wyposażeniu układu w nowoczesny zestaw szaf sterowniczych, wykonaniu instalacji elektrycznej linii, - wyposażeniu linii w programowalny sterownik logiczny (PLC). Projekt przewiduje dodatkowo również wdrożenie systemu
zarządzania energią w budynku Deklarujemy dążenie do spełnienia norm określonych w PN-EN ISO 50001:2011 "Systemy zarządzania energią. Wymagania i
zalecenia użytkowania."

RPLU.05.01.00-06-0083/18

"KUŹNIA MATRYCOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

3 825 214,76

2 966 870,05

1 499 752,80

50,55 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-02-04

2020-03-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Sieńczyk Cezary ICT Solution poprzez realizację projektu
termomodernizacji"

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu głębokiej kompleksowej termomodernizacji budynku przedsiębiorstwa Cezary Sieńczyk ICT Solutions, czego
efektem będzie osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W ramach przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone prace
termomodernizacyjne instalacji co oraz instalacji c.w.u., ocieplenie ścian oraz dachu, wymiana oświetlenia, wymiana okien, drzwi i bram, instalacja paneli
fotowoltaicznych oraz instalacja kolektorów słonecznych. Dodatkowo zostanie wdrożony system zarządzania energią, zgodnie z Audytem energetycznym.
Realizacja inwestycji przełoży się na osiągnięcie celu głównego projektu czyli poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa Cezary Sieńczyk ICT Solutions poprzez
osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej. Efektem kompleksowej termomodernizacja budynku będą oszczędności zużycia energii oraz znaczne
ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu: Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (1); Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły swoją efektywność energetyczną (1); Liczba
zmodernizowanych energetycznie budynków (1); Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji (1); Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej (1); Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej (1) oraz rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej
(1423,11 GJ/rok); : Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (10,83 MWh/rok); Zmniejszenie zużycia energii końcowej (1462,09 GJ/rok); Szacowany spadek emisji
gazów cieplarnianych (166,93 t/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (2,23
MWht/rok); Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (2,54 MWhe/rok); Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii odnawialnej (4,77 MW).

RPLU.05.01.00-06-0084/17

SIEŃCZYK CEZARY ICT SOLUTIONS

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

443 262,60

339 206,00

220 483,90

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-07-31

Konkursowy

13 Działania informacyjnokomunikacyjne, w tym
telekomunikacja, usługi
informacyjne, programowanie,
doradztwo i działalność
pokrewna

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja - sposób na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Browar Jagiełło Sp. j.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest kompleksowa termomodernizacja budynku produkcyjnego Browar Jagiełło Sp. j. oraz wymiana elementów linii technologicznej
produkcji piwa na urządzenia efektywne energetycznie. W szczególności przeprowadzone zostaną następujące działania: 1] Ocieplenie podłogi budynku
styropianem poprzez rozebranie istniejącej podłogi oraz pogłębienie o grubość izolacji i wykonanie nowej podłogi; 2] Wymiana agregatów chłodniczych wraz z
wymianą zbiornika wody lodowej i izolacją rur oraz montażem indywidualnych liczników chłodu; 3] Przeniesienie kotłowni z robotami budowlanymi wraz z
wymianą i izolacją rur oraz montażem indywidualnych liczników ciepła; 4] Montaż systemu zarządzania energią; 5] Wymiana części urządzeń linii
technologicznej; 6] Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,5 kWp. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: NA
POZIOMIE PRODUKTU: 1.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; 2.Liczba przedsiębiorstw które w wyniku wsparcia poprawiły swoją efektywność
energetyczną; 3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE; 4.Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; 5.Powierzchnia
użytkowa budynków poddanych termomodernizacji. NA POZIOMIE REZULTATU: 1.Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; 2.Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej;
3.Zmniejszenie zużycia energii końcowej; 4.Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych; 5.Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE; 6.Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE; 7.Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych; 8.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

RPLU.05.01.00-06-0085/18

"BROWAR JAGIEŁŁO" SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 919 636,02

2 303 931,72

1 497 555,60

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2019-12-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej firmy EUROSYSTEM

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się wariant nr 1 obejmujący
usprawnienia: - wymiana instalacji c.o. - system zarządzania energią - wymiana oświetlenia - montaż instalacji fotowoltaicznej - ocieplenie ścian zewnętrznych ocieplenie dachu - wymiana okien - wymiana drzwi - ocieplenie podłogi na gruncie

RPLU.05.01.00-06-0086/18

EUROSYSTEM J. NIEDZIUŁKA R. ZAJKO S.C.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

522 090,46

424 463,79

275 901,42

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2019-12-30

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynków PP-H "KAPICA MARKET" w Zamościu i Biłgoraju

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej działalności produkcyjno-usługowej przedsiębiorstwa PP-H KAPICA MARKET zbieżnej z
RPLU.05.01.00-06-0087/17
inteligentnymi specjalizacjami Lubelszczyzny prowadzonej w 2 budynkach w Zamościu i Biłgoraju do 30.09.2019. Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie efektywności
energetycznej obu budynków o minimum 70 % przez realizację robót remontowo-budowlanych i modernizacyjnych, wymianę wyposażenia na energooszczędne. 2.
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do obniżenia energochłonności budynku (panele solarne do c.w.u) i dywersyfikacja źródeł energii poprzez stworzenie
warunków do uzyskania dodatkowej zdolności wytwarzania energii na poziomie 7,68kWp (panele fotowoltaiczne) 3.Wdrożenie kompleksowego systemu
monitorowania i efektywnego zarządzania energią minimalizującego straty energii generujące duże koszty działalności i pogarszanie stanu środowiska
naturalnego. 4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na poziomie min. 80% - CO2, PM-10 średnio 54%. 5. Poprawa wizerunku wnioskodawcy wśród
otoczenia wg idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Zaplanowane zadania: 1. Głęboka kompleksowa termomodernizacja przez różne modernizacyjne
roboty remontowo-budowlane 2. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie- wymiana oświetlenia i urządzeń grzewczych na energooszczędne,
instalacja systemu zarządzania energią BMS, wentylacji mechanicznej, ciepła i chłodu, montaż osłon przeciwsłonecznych 3. Przebudowa systemów grzewczych, w
tym rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii 4. Promocja projektu - bezkosztowo. Kluczowe rezultaty projektu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 3300,33 GJ/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 226,66 t CO2/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej- 44,13 MWh/rok Zmniejszenie
zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów - 3459,24 GJ/rok Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 1858 m2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "KAPICA MARKET" FLORIAN KAPICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 904 857,57

2 306 808,70

1 499 425,62

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-02-15

2019-09-30

Konkursowy

04 Wytwarzanie tekstyliów i
wyrobów włókienniczych

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku firmy Sato S.C. Jakub Frączkiewicz Mariusz Florek

Projekt przewiduje realizację prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. poprawy efektywności energetycznej
przedsiębiorstwa Sato s.c. Jakub Frączkiewicz. Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i robót budowlanych. Projekt realizowany
będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą
oddaną do użytku nieruchomość, należącą do spółki Sato, znajdującą się w Milanowie, przy ul. Spółdzielczej 3 w której prowadzona jest działalność produkcjna.
W ramach projektu przewidziano 2 kategorie działań: 1) Prace przygotowawcze; 2) Zakup robót i materiałów budowlanych. W wyniku realizacji projektu 1
przedsiębiorstwo, tj. Sato s.c. Jakub Frączkiewicz Mariusz Florek otrzyma wsparcie, dzięki któremu zmodernizowany energetycznie i dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami zostanie 1 budynek, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność produkcyjną. Projekt przyczyni się ponadto do oszczędności energii
elektrycznej, cieplnej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

RPLU.05.01.00-06-0087/18

"SATO" S. C. JAKUB FRĄCZKIEWICZ MARIUSZ FLOREK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 301 388,94

1 044 607,52

678 994,88

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-03-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego WODNIK

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu usługowego przedsiębiorstwa poprzez ocieplenie budynku, obniżenie kosztów
ogrzewania oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej. Projekt obejmuje kompleksowe działania w zakresie poprawy
efektywności energetycznej oraz zastosowania OZE w zakresie: 1. Ocieplenie dachu 2. Wymiana drzwi i ścian przeszklonych na stolarkę aluminiową 3. Ocieplenie
ścian zewnętrznych 4. Ciepłownictwo: wymiana grzejników 5. instalację OZE wykorzystywaną w modernizowanych energetycznie budynku o maksymalnej mocy
łącznie do 40 kW. Wnioskodawca deklaruje wdrożenie systemu zarządzania energią, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2012 "Systemy zarządzania energią.
Wymagania i zalecenia użytkowania". Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: - zastosowanie odnawialnych źródeł
energii. - poprawa efektywności energetycznej, - dodatkową zdolność wytwarzania energii - obniżenie kosztów ogrzewania budynków, - poprawę stanu
technicznego budynków, - poprawę warunków atmosferycznych panujących w pomieszczeniach usługowych, - zmniejszenie strat ciepła poprzez poprawę
współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną została wykonana na
podstawie audytu energetycznego

RPLU.05.01.00-06-0088/17

ŚLIWKA WIESŁAW OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY WODNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

805 054,23

655 143,90

425 843,51

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-01-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa JAROSŁAW STAŃCZAK

Przedm. proj. jest realizacja kompleksowych i wielokierunkowych prac termomodernizac. budynku dworu Leśce, należącego do przedsięb. Jarosław Stańczak,
RPLU.05.01.00-06-0088/18
zlokalizowanego w Leśce 43, gmina Garbów (powiat lubelski, woj. lubelskie), w którym prowadzona jest działalność. W ramach prac termomodern. przewidziano:
1.Modernizację instalacji c.o.(montaż gruntowej pompy ciepła, ciepłomierza i automatyki pogodowej); 2.Ocieplenie ścian zewnętrznych 3. Modernizacja systemu
klimatyzacji 4.Wymianę szklenia w oknach 5.Wymianę istniejących drzwi 6.Wymianę oświetlenia na LED;7.Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez montaż
gruntowej pompy ciepła; zasobnika dla c.w.u.8.System zarządzania energią.9.Instalację zaworów podpionowych i termostatów (modernizacja c.o.) 10.Instalacja
indywidualnych liczników ciepła (moderniz. c.o.), w terminie do 31.05.2021r. Celem gł. proj. jest poprawa efektywności energet. przedsięb. Jarosław Stańczak, w
terminie do 31.05.2021r. Celem szczegół. proj. jest:-realizacja kompleksowych i wielokierunkowych prac termomoderniz. budynku dworu Leśce, zlokaliz. w Leśce
43,gm. Garbów, w których prowadzona jest bieżąca działaln. przedsięb. -wzrost efektywności energetycznej przedsięb. (roczne zmniejsz. zapotrzebow. na energię) o
83,5% -zmniejszenie emisji CO2 o 69,02 % i pyłów PM10 o 99,55% -zastosow. w przedsięb. odnawialnych źródeł energii-instalacja 2 pomp ciepła, zasilających
instalację c.o. i c.w.u., terminie do 31.05.2021r. Proj. będzie realizowany w oparciu o spójny z dokumentacją techn. audyt energetyczny. Zakres prac przewidz. w
projekcie obejmuje wyłącznie prace wskazane w audycie energetycznym. W wyniku realiz. proj. zostanie: -przeprowadzona głęboka termomodernizacja 1
nieruchomości dworu Leśce, należącej do przedsięb. Jarosław Stańczak, -wzrost efektywn. energet. 1 przedsięb., tj. Jarosław Stańczak -zmniejszenia emisji gazów
CO2 o 69,02 % i pyłu PM 10 o 99,55% do atmosfery oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii o 2 nowe źródła.

JAROSŁAW STAŃCZAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

719 987,83

563 259,65

366 118,73

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-05-01

2021-05-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa POMIX

PRZEDMIOTEM projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Przedsiębiorstwo "POMIX" s.c. W.Tywoniuk & M.Tywoniuk w miejscowości Wierzbica,
RPLU.05.01.00-06-0089/18
które po termomodernizacji będą przeznaczone na potrzeby związane z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy. Głównym CELEM projektu jest zwiększenie
efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynku, w ramach, której zostaną przeprowadzone następujące działania:
HALA: 1.Montaż w hali produkcyjnej instalacji nagrzewnic wodnych z montażem systemu zarządzania energią, 2.Ocieplenie istniejącego stropu granulatem z wełny
szklanej, 3.Ocieplenie części dachu hali z ułożeniem izolacji z mat. z wełny mineralnej, 4.Ocieplenie ścian szczytowych hali przez zamurowanie, 5.Wymiana bram
na nowe spełniające WT 2021, 6.Ocieplenie podłogi, 7.Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp, W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE
ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: - NA POZIOMIE PRODUKTU: 1.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; 2.Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku
wsparcia poprawiły efektywność energetyczną; 3.Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; 4.Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji; 5 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. - NA POZIOMIE REZULTATU:1.Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; 2.
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; 3.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; 4.Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji
projektów; 5.Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE; 6.Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych.

PRZEDSIĘBIORSTWO "POMIX" S. C. W. TYWONIUK & M. TYWONIUK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

771 632,63

627 998,08

408 198,74

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-02-14

2020-03-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja bunku magazynowego z częścią handlową i zapleczem socjalnym

Przedmiotem Projektu jest: realizacja prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. poprawy efektywności
RPLU.05.01.00-06-0091/17
energetycznej Firmy: "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Waldi" Harbuz Waldemar". Działania projektowe dotyczyć będą zakupu materiałów i robót budowlanych.
Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WALDI' WALDEMAR HARBUZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 774 894,04

1 443 003,28

937 952,12

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-12-15

2019-07-29

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej sali balowej U Jędrusia

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace:1. modernizacja instalacji c.o. : wymiana kotła
RPLU.05.01.00-06-0091/18
węglowego na gruntową pompę ciepłą glikol/woda o mocy ok 37kW Pompę po stronie instalacji c.o. należy wyposażyć w ciepłomierz . 2. wykonanie instalacji
fotowoltaicznej o mocy 16,2 kW i powierzchni absorbera ok 80 m2 , 45 szt paneli o mocy 360W każdy. 3. ocieplenie ścian styropianem o współ.?=0,032 i grubości
12 cm do poziomu gruntu . Do wykonania ok 453,67 m2. 4. ocieplenie stropodachu wełna mineralną ułożoną na stropie o współ.?=0,042 i grubości 25 cm . Do
wykonania ok 296,92 m2. 5. ocieplenie skosów dachu w pomieszczeniach użytkowych poddasza płytami wełny mineralnej o współ.?=0,042 i grubości 27 cm . Do
wykonania ok 166,47 m2. 6. wymiana okien na okna o współcz. U co najmniej równym 0,9 W/m2K . Do wykonania ok 48,93 m2. W oknach należy zamontować
nawiewniki higrosterowane. 7. wymiana drzwi na drzwi o współcz. U co najmniej równym 1,3 W/m2K . Do wykonania ok. 26,05 m2. 8. Modernizacja instalacji
ciepłej wody użytkowej : dostosowanie instalacji do gruntowej pompy ciepła c.o. . Zamontowanie zasobnika c.w.u. oraz ciepłomierza . 1. Panel sterowniczy
zarządzania energią cieplną instalacji c.o. poprzez programowaną regulację nastawami termozaworów drogą radiową i zdalaczynne monitorowanie pracą pomy
ciepła drogą radiową lub Wi-Fi albo GMS .

"U JĘDRUSIA" ANDRZEJ CEP

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

680 356,82

553 135,62

359 538,10

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2019-12-30

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku usługowego przy ul. Frezerów 11 w Lublinie

Głównym celem projektu jest znaczące zwiększenie poziomu efektywności energetycznej budynku usługowo-biurowo-usługowego w Lublinie przy ul. Frezerów 11.
Dokonane to zostanie dzięki kompleksowym pracom termomodernizacyjnym, obejmującym m.in. ocieplenie stropów zewnętrznych (połaci dachowej), ścian
zewnętrznych oraz fundamentowych ścian piwnicy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację dachu, a także wymianę oświetlenia na
energooszczędne. Inwestycja będzie składała z trzech głównych zadań: 1) Prace przygotowawcze, 2) Zakup materiałów i prac termomodernizacyjnych/
przeprowadzenie prac, 3) Odbiory i zakończenie projektu. W wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych osiągnięte zostaną roczne oszczędności
kosztów energii na poziomie 89%, w tym obniżka zapotrzebowania na energię cieplną wyniesie 90%, zaś emisja CO2 obniżona zostanie o 85%. W projekcie
zdefiniowano następujące wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej i elektrycznej, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,
Zmniejszenie zużycia energii końcowej. W projekcie przewidziano również zastosowanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych - wnioskodawca zabezpieczy
tzw. s´ciez˙ki doste?pu do wszystkich pomieszczen´ (przestrzeni) uz˙ytkowych w obiekcie i wokół niego. Zastosowane zostaną m.in.: systemy oznaczeń fakturowych,
informacje dotykowe w języku Braille'a, informacje wzrokowe z wykorzystaniem piktogramów w kontrastowej i czytelnej grafice, linie kontrastowe na początku i
końcu schodów, oświetlone wejście do budynku, wyposaz˙enie wne?trz umożliwiające poruszanie sie? osobom na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne
będą też mogły skorzystać z pomocy wyznaczonej przez wnioskodawcę osoby (opiekuna), dostępnego w godzinach pracy budynku.

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY ENERGII SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 098 843,68

1 685 064,58

1 095 291,95

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2019-09-30

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja - sposób na poprawę efektywności energetycznej w EDBAK Sp. z o.o.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest kompleksowa termomodernizacja budynku produkcyjnego przedsiębiorstwa EDBAK. W ramach działań głębokiej termomodernizacji RPLU.05.01.00-06-0094/17
zaplanowano następujące działania: modernizacje systemu ogrzewania (nagrzewnice w części produkcyjnej budynku -ogrzewanie powietrzne, modernizację
istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w części socjalnej, pozostawienie istniejącego kotła gazowego), docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i
drzwi oraz bram zewnętrznych, zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła dachu, wymianę oświetlenia wbudowanego oraz wykonanie instalacji
fotowoltaicznej. Przewidziano system zarządzania energią w budynku poprzez programowalne centralnie sterowanie pracą nagrzewnic w hali produkcyjnej,
montaż zaworów termostatycznych również pozwoli na racjonalne gospodarowanie energią w pomieszczeniach części biurowej. W celu uzyskania odpowiedniego
spadku dachu zaprojektowano nadbudowę ścian zewnętrznych co spowoduje zwiększenie kubatury ogrzewanej (wg projektu budowlanego). W EFEKCIE REALIZACJI
PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: ---NA POZIOMIE PRODUKTU--- - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1); - Liczba
przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną; - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; - Powierzchnia użytkowa
budynków poddanych termomodernizacji; - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE; - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych (CI30). ---NA POZIOMIE REZULTATU--- - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; - Szacowany
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34); - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów; - Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE.

"EDBAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

717 253,03

522 261,15

287 243,62

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2019-10-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku ciepłowni PEC Lubartów Sp. z o.o. wraz z montażem paneli fotowoltaicznych

Celem gł. projektu jest: Poprawa efektywności energetycznej PEC Sp.zo.o.w Lubartowie poprzez głęboką termo. obiektu przeds. oraz montaż OZE do 31.12.2019 r,
wpływające na poprawę jakości środ. nat. o na terenie M. Lubartów oraz zmniejszenie kosztów bieżących funkcjonowania obiektu. Celami szczegół.
są:1.Zoptymalizowanie działań zwiększających efektywność energ. sek. prywatnego ;2. Łagodzenie zmian klimatu (..);3.Zwiększenie wykorzystania ener.
pochodzącej z OZE. Ww. cel są zgodne z 1. celem szczeg. Osi Pryioryt. 5, tj. Zwięk.efektywności energe.w przedsię.oraz celami Dz.5.1zakładającymi: osiągnięcie
wysokiej efektywności energe. przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach. Dzięki wspar. Wnioskod.
zmoder. ener.bud co przełoży się to na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto proj.
przyczyni się do zmniejszenia zużycia ene. elektry., co wpłynie na zmniej.presji energetyki zawodowej na środowisko naturalne. Oprócz tego przedsię. wpłynie na
pozytywne postrzeganie przedsięb., którego dział. ukierunkowana jest również na ochronę środow. Ws. produktu: Licz. wybud. jednostek wytwarzania energii
elekt. z OZE-1szt(inst. foto);Licz.zmodern. energetycznie bud.-1szt(1obiekt); Powie.użytkowa bud.poddanych termo.-679,93m2; Licz.przedsię. otrzymu. wsparcie
(CI1)-1szt.(1firma); Licz. przed., które w wyniku wsparcia poprawiły efektyw.energ.-1szt(1firma); Dodat. zdolność wytwarzania ener. ze źródeł odnaw.(CI30)-0,0399
MW. Kluczowymi rezultatami projektu będą: Ilość zaoszcz. ener. cieplnej-1300,33GJ/rok;Ilość zaoszczędzonej energii elekt.-0,0MWh/rok;Produkcja energii elekt.z
nowo wybud. inst.wykorzys.OZE-36,57MWhe/rok;Szaco. roczny spadek emisji gazów cieplar.(CI34)-159,06t.równo.CO2/ rok; Zmniejszenie zużycia ener.i koń. w
wyniku realizacji proj.-1387,45GJ/rok;Ilość zaoszczę. ener. cieplnej-1300,33GJ/rok Grupy docelowe proj.:użytkownicy, klienci i pracownicy PEC

RPLU.05.01.00-06-0094/18

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LUBARTOWIE SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

639 951,94

520 347,51

234 156,37

45,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-06-11

2019-12-31

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

070 Promowanie efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku administracyjnego Firmy Megatem-EC Lublin.

Projekt przewiduje realizację prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. poprawy efektywności energetycznej
przedsiębiorstwa Megatem EC-Lublin Spółka z o.o. Do głównych działań projektowych zaliczyć należy prace przygotowawcze oraz zakup materiałów i robót
budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace.
Prace termomodernizacyjne obejmą budynek administracyjny, należący do Spółki, znajdujący się w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9. W ramach projektu przewidziano
2 zadania: 1) Prace przygotowawcze; 2) Zakup robót i materiałów budowlanych. Termomodernizacja będzie obejmowała (zgodnie z projektem budowlanym i
audytem energetycznym): 1. Docieplenie ścian zewnętrznych, 2. Wymiana okien i drzwi, 3. Docieplenie stropodachów, 4. Docieplenie ścian wewnętrznych, 5.
Docieplenie posadzek parteru. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo Megatem EC-Lublin Spółka z o.o. otrzyma wsparcie, dzięki któremu zostanie
zmodernizowany energetycznie i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z projektowaniem uniwersalnym) budynek, w którym
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (mieści się tam administracja Spółki). Projekt przyczyni się ponadto do oszczędności energii elektrycznej,
cieplnej oraz zmniejszenia misji gazów cieplarnianych do atmosfery. Realizacja ww. inwestycji pozwoli zwiększyć efektywność energetyczną Firmy. To z kolei
pozwoli wygenerować oszczędności, które Spółka przeznaczy na kolejne inwestycji. Ponadto realizacja inwestycji poprawi warunki pracy w budynku
administracyjnym oraz pozytywnie wpłynie na jego estetyczny wygląd, co również ma duże znaczenie dla Wnioskodawcy. Wnioskodawca deklaruje również, że w
najbliższym czasie planuje wprowadzić system zarządzania energią w budynku.

RPLU.05.01.00-06-0095/17

MEGATEM-EC LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 113 078,78

1 956 137,76

1 075 875,74

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2018-08-01

Konkursowy

10 Energia elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna, gorąca
woda i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja dwóch budynków zlokalizowanych na Zajezdni Autobusowej MPK Lublin Sp. z o.o. w Lublinie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej dwóch budynków zlokalizowanych w zajezdni MPK Lublin Wnioskodawcy - MPK Lublin Sp. z
o.o. oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zadania
zaplanowane w projekcie to: 1.Budynek główny: - modernizacja instalacji c.o., - wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, - docieplenie
stropodachu, - wymiana okien i świetlików, - wymiana drzwi/bram, - wykonanie instalacji fotowoltaicznej - wykonanie audytu energetycznego 2. Budynek
pomocniczy z zapleczem warsztatowym: - modernizacja instalacji c.o. - modernizacja instalacji c.w.u. - docieplenie stropodachu - wymiana okien i świetlików wymiana drzwi/bram - wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne - docieplenie ścian zewnętrznych - wykonanie instalacji fotowoltaicznej wykonanie systemu zarządzania energią - wykonanie audytu energetycznegou. Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej
7210,38 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 85,44 MWh/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE 27,78 MWhe/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 27,78 MWhe/rok;
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 753,12 tony równoważnika CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów
7517,97 GJ/rok; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,04 MW; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych 0,04 MWe. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo MPK Lublin sp. z o.o., jego pracownicy i Klienci, jak również w sposób pośredni, dzięki
poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy.

RPLU.05.01.00-06-0095/18

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

4 632 194,04

3 766 011,41

1 694 705,11

45,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-02-01

2019-12-31

Konkursowy

12 Transport i składowanie

070 Promowanie efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja obiektu usługowo-produkcyjnego w Biłgoraju

Projekt polega na wykonaniu termomodernizacji obiektu produkcyjno-usługowego wraz z zastosowaniem OZE w obiekcie usługowo-produkcyjnym należącym do
spółki Mewa sp. z o.o. spółka komandytowa w Biłgoraju. Celem głównym projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej obiektu przedsiębiorstwa
poprzez realizację wielokierunkowego i kompleksowego zadania. W ramach projektu przewidziane zostały roboty budowlane oraz instalacja OZE w zakresie:
ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymianę drzwi i okien, doposażenia instalacji CO w zawory podpionowe oraz regulacje instalacji, montażu
ogniw PV, wymiany oświetlenia na oświetlenie typu LED. Grupą docelową w projekcie są pracownicy spółki oraz pracownicy firm wykorzystujących pomieszczenia
w obiekcie oraz właściciele spółki. Ponadto celem projektu jest - zmniejszenie energochłonności obiektu w zakresie energii elektrycznej i cieplnej, - ograniczenie
emisji CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej, cieplnej m.in. poprzez montaż instalacji OZE, - poprawa komfortu
cieplnego w obiekcie, - obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez obniżenie rachunków za zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej, - poprawa
warunków pracy, wprowadzenie automatyki pomiarowej oraz monitoringu zużycia energii. Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące korzyści:
zaoszczędzona zostanie energia cieplna w ilości 2 222 GJ/rok oraz elektryczna w ilości 394 MWh/rok, zużycie energii końcowej ulegnie redukcji o 58%, nastąpi
zmniejszenie emisji CO2 o 63,6%, emisji PM10 o 71,1%. Zakład rozpocznie produkcję energii elektrycznej na swoje potrzeby o mocy 5MWh.

RPLU.05.01.00-06-0096/17

MEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 163 526,92

1 249 592,77

687 276,01

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2018-12-31

Konkursowy

04 Wytwarzanie tekstyliów i
wyrobów włókienniczych

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja jako sposób poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Społem Lubartów Sp. z o.o.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest kompleksowa termomodernizacja Centrum Handlowego "Merkury" w Lubartowie o powierzchni użytkowej 213910 m2, w tym
wykonanie następujących prac: Modernizacja węzła rozdzielaczowego; Wykonanie trzech odrębnych biegów grzewczych zasilających: grzejniki, klimakonwektory,
nagrzewnice central wentylacyjnych; Docieplenie ścian zewnętrznych; Docieplenie stropodachu; Docieplenie dachu: Wymiana okien; Wymiana drzwi
zewnętrznych; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej; Wdrożenie sytemu zarządzania energią w budynku. Realizacja projektu wymaga także przeprowadzenia
innych prac budowlanych, które nie są bezpośrednio związane z efektywnością energetyczną i które zostaną w całości sfinansowane przez Wnioskodawcę: Roboty
przygotowawcze do wykonania nowej elewacji; Cięcie, transport i utylizacja materiałów z rozbiórki; Wykonanie instalacji odgromowej; Montaż czerpni i wyrzutni
na elewacji; Izolacja ściany w gruncie od klatki schodowej, wykonanie opaski. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI:
NA POZIOMIE PRODUKTU: --Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; --Liczba przedsiębiorstw które w wyniku wsparcia poprawiły swoją efektywność
energetyczną; --Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE; --Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; --Powierzchnia
użytkowa budynków poddanych termomodernizacji. NA POZIOMIE REZULTATU: --Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; -Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych; --Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; --Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; --Produkcja
energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE; --Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE; --Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; --Zmniejszenie zużycia energii końcowej.

RPLU.05.01.00-06-0096/18

SPOŁEM LUBARTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 964 454,15

1 414 822,68

778 152,47

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-03-01

2020-03-31

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie DARMEX

Projekt dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku produkcyjnego. Spodziewanym efektem inwestycji jest zmniejszenie kosztów związanych z zakupem energii
elektrycznej i cieplnej poprzez termomodernizację budynku oraz zastosowanie dodatkowego źródła energii elektrycznej i cieplnej, a tym samym pokrycie części
potrzeb energetycznych prowadzonej działalności produkcyjnej przy ul. Przeskok 18F w Lublinie. Okres realizacji projektu: 01.03.2018 - 30.06.2020 Całkowity
koszt realizacji projektu wynosi 1.025.637,27 PLN - koszty kwalifikowalne: 833.851,44 PLN - koszty niekwalifikowalne: 191.785,83 PLN Źródła finansowania
kosztów kwalifikowanych projektu: - Środki publiczne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 65% - Środki własne: 35% Źródła finansowania kosztów
niekwalifikowanych: - Środki własne: 100%

RPLU.05.01.00-06-0097/18

DARMEX P.H.U. DARIUSZ POŻAROWSZCZYK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 025 637,27

833 851,44

542 003,43

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-03-01

2020-06-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Głęboka termomodernizacja budynku zabytkowego "Belweder" w Dęblinie

Głównym celem projektu wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa AG-GAZ. Cel zostanie osiągnięty przez znaczące zwiększenie efektywności
energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Kolejowej 16 w Dęblinie, należącego do wnioskodawcy. Budynek po pracach termodernizacyjnych (oraz innych
pracach adaptacyjnych, opisanych w niniejszym wniosku o dofinansowanie) zostanie przemianowany na hotel o nazwie "Belweder". Wspomniane prace
termomodernizacyjne obejmują m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę okien i drzwi, oświetlenia, modernizację systemu wentylacji wraz z
rekuperacją, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. oraz zastosowanie instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Inwestycja będzie składała z
trzech głównych zadań: 1. Prace przygotowawcze, 2. Właściwe prace termomodernizacyjne, w tym zakup niezbędnych materiałów i przeprowadzenie prac
remontowo-budowlanych, 3. Prace końcowe. W projekcie zdefiniowano następujące wskaźniki: Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji
projektów; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej.; Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej.; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorz. OZE i inne. Oszczędność zużycia energii końcowej (wzrost efektywności energetycznej) oszacowano na 93%. W projekcie
przewidziano również zastosowanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych, w tym budowę windy i podjazdu do budynku. Wnioskodawca zabezpieczy również
tzw. s´ciez˙ki doste?pu do wszystkich pomieszczen´ (przestrzeni) uz˙ytkowych w obiekcie i wokół niego. W projekcie zastosowane zostaną m.in.:systemy oznaczeń
fakturowych na ścianach m.in. traktów pieszych, informacje dotykowe w języku Braille'a, informacje wzrokowe z wykorzystaniem piktogramów w kontrastowej i
czytelnej grafice, linie kontrastowe na początku i końcu schodów, oświetlone wejście do budynku, wyposaz˙enie wne?trz umożliwiające poruszanie sie? osobom
na wózkach inwalidzkich.

RPLU.05.01.00-06-0098/17

AG-GAZ ADAM GŁOWIENKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 666 390,90

1 343 498,72

873 274,12

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2019-04-30

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA WCZASOWEGO

Realizacja projektu obejmuje wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w budynku ośrodka wczasowego w Rybnicy oraz zainstalowanie instalacji
OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne. Zakres wszystkich zadań/prac objętych niniejszym projektem wynika z przeprowadzonego
audytu energetycznego budynku. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Wnioskodawcy oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Realizacja przedsięwzięcia w pełnym zakresie pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych i pyłu PM10 oraz na stworzenie dodatkowej zdolności
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła.

RPLU.05.01.00-06-0098/18

ZAKŁAD GASTRONOMICZNY "U ANTKA" WYSZYŃSKI ANTONI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

4 834 679,34

2 301 011,92

1 495 657,73

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-15

2019-12-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku biurowo - usługowego celem poprawy efektywnosci energetycznej

Projekt dotyczy termomodernizacji obiektu położonego w Lublinie przy ul. Mełgewskiej 2 i 2a. Obiekt składa się z pięciu połączonych z sobą technicznie i
funkcjonalnej budynków. Budynki powstawały w okresie od 1964 r. - 1974 r. w tym czterokondygnacyjnego biurowca. Pozostałe budynki tu budynki
jednokondygnacyjne. W ramach projektu zaplanowano następujące usprawnienia prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię: * Ocieplenie
styropianem stropu zewnętrznego * Wymiana drzwi zewnętrznych * Ocieplenie styropianem ścian zew. biurowca * Wymiana części okien * Ocieplenie
styropianem ścian zew. piwnic i parteru biurowca * Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych * Modernizację wentylacji * Ocieplenie styropianem ścian zew.
budynki niskie * Ocieplenie styropapą dachów pełnych * Ocieplenie wełną stropodachu wentylowanego * Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie
typu LED * Modernizacja instalacji c .o. wraz z zastosowaniem zarządzania energią. Celem projektu jest uzyskanie poprawy efektywności energetycznej budynku.
Zgodnie z obliczeniami zawartymi w Audycie energetycznym w wyniku przedmiotowej inwestycji roczne zapotrzebowanie na energię zmniejszy się o 71,32%. W
wyniku realizacji projektu obniżą się koszty prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uzyskania oszczędności na kosztach energii. To przyczyni się do
poprawy rentowności prowadzonej działalności. Istotnym efektem inwestycji będzie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W Lublinie coraz częściej
zauważa się zjawisko smogu. Szkodliwe substancje negatywnie wpływają na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Projekt przyczyni się więc do poprawy jakości
życia w Lublinie.

RPLU.05.01.00-06-0099/17

NOWAK ZBIGNIEW DK-MED P.Z.L.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 193 676,30

970 468,54

630 804,54

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost efektywności energetycznej firmy Altest Systemy Zabezpieczeń.

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych
dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy została dokonana na podstawie audytu energetycznego stanowiącego załącznik do niniejszego projektu. Projekt
zostanie zrealizowany w 1 zadaniu, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki projektu zostały
wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną wytworzone w trakcie
realizacji projektu: nie dotyczy.

RPLU.05.01.00-06-0100/17

POJMAJ CEZARY ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

998 023,46

811 401,19

527 410,77

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-03-02

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.01.00-06-0092/17

Modernizacja energetyczna przedsiębiorstwa

Realizacja projektu będzie polegała na realizacji optymalnego wariantu usprawnień w zakresie "modernizacji energetycznej". Zaplanowano: 1. Wymiana źródła
ciepła na pompę cieplną, 2. zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 3. Remont instalacji co. 4. Wymiana oświetlenia na Led. 5.
Zastosowanie system automatyki i sterowania. 6. Docieplenie ścian /częściowo/ 7. Docieplenie dachu, 8. Wymiana drzwi zewnętrznych. Projekt będzie
realizowany w okresie od 01.02.2019 do 30.11.2019 r. Efektem realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, obniżenie
zużycia energii elektrycznej i węgla kamiennego. Dzięki połączeniu tych elementów zostanie uzyskane obniżenie emisji CO2, CO, NOx, SOx pyłów PM10,
Wnioskodawca obecnie dąży do optymalizacji kosztów produkcji.

ANDRZEJ CHARYTANOWICZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

517 040,62

421 012,70

273 658,25

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-02-01

2019-11-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku firmy Cyberbajt

Przedsięwzięcie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku firmy Cyberbajt" polega na głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku
RPLU.05.01.00-06-0101/17
biurowo-produkcyjnego stanowiącego własność firmy w którym mieści się siedziba główna Beneficjenta. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności
energetycznej obiektu, co przejawi się zmniejszeniem rocznego zapotrzebowania na energię końcową o 76,70%. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez
realizację celów szczegółowych do których zalicza się: 1) zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne, strop, okna 2) usprawnienie systemu
grzewczego instalacji c.o wewnątrz budynku, 3/ montaż energooszczędnego oświetlenia i zastosowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Realizacja
projektu przyczynia się do redukcji emisji CO2 o 94,13% (tj. 208,16 ton CO2 rocznie) oraz redukcji pyłu PM10 o 71,13% (tj. 0,019 ton rocznie). W projekcie, na
podstawie sporządzonego audytu energetycznego, przewidziano następujące prace termodernizacyjne: a) Docieplenie ścian zewnętrznych o pow. 668,00 m2 i
stropodachu o pow. 486,50 m2, b) Wymiana okien o pow. 62,52 m2, c). Montaż 8 szt. zaworów podpionowych, d) Wymiana źródeł światła na 26 kpl. oświetlenia
LED, e) Montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 18,5 kWp (74 szt.).

RPLU.05.01.00-06-0100/18

CYBERBAJT TADEUSZ NOWAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

300 660,00

245 000,00

159 250,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2018-08-17

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Celmar Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Zakładu Opakowań CELMAR Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynku hal produkcyjnych,
przebudowę linii produkcyjnej, zastosowaniu zarządzania energią i budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp. Celami szczegółowymi projektu będzie
podniesienie konkurencyjności firmy ZO CELMAR Sp. z o.o. poprzez inwestycje w ochronę środowiska i odnawialne źródła energii, zmniejszenie kosztów energii
elektrycznej w procesie produkcji firmy, ograniczenie wytwarzania odpadów w procesie produkcji wraz z ich ponownym przetwarzaniem, poprawa jakości
powietrza atmosferycznego, zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery oraz innych szkodliwych substancji (NOx, SOx, itp.), podniesienie świadomości ekologicznej
lokalnego społeczeństwa, zwiększenie wykorzystania poprzez firmę ZO CELMAR Sp. z o.o. nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych w zarządzaniu
energią. Osiągnięcie celu głównego i celów szczegółowych możliwe będzie przez termomodernizację budynku, przebudowę linii produkcyjnej, zastosowanie
nowoczesnych systemów zarządzania, budowę instalacji fotowoltaicznej. Wszystkie te zadania wpłyną na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
oraz zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej z OZE w przedsiębiorstwie, powodując zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej z paliw
konwencjonalnych. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:

RPLU.05.01.00-06-0102/18

ZAKŁAD OPAKOWAŃ CELMAR SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 417 022,79

1 930 886,07

1 255 075,92

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-02-01

2020-07-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO PRZY UL. ŻOŁNIERZY WiN 27 WE WŁODAWIE

Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji i wyposażenia w OZE budynku biurowo - warsztatowego przy ul. Żołnierzy WiN 27 we Włodawie. Budynek jest
wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Prowadzona w budynku działalność to usługi diagnostyczno - serwisowe aut,
naprawy bieżące i powypadkowe, usługi blacharsko - lakiernicze, usługi ubezpieczeniowe, sprzedaż aut używanych. Planowane w budynku usprawnienia w
ramach projektu to: modernizacja instalacji c.o. - kotłownia na biomasę, ocieplenie dachu budynku ocieplenie ścian zewnętrznych całego budynku, modernizacja
oświetlenia, montaż instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OŹE, wymiana drzwi i bram zewnętrznych, wymiana okien Wnioskodawca dysponuje pełną
dokumentacją niezbędną do oszacowania kosztów i rezultatów inwestycji:audytem energetycnym orz kosztorysem inwestorskim Przeprowadzenie prac nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie prac w zakresie wymiany stolarki wymagało zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zostało ono już dokonane (w załączeniu). Pozostała część prac nie wymagała ani pozwolenia, ani zgłoszenia, co potwierdza pismo ze Starostwa Powiatowego we
Włodawie (w załączeniu). Najważniejsze rezultaty modernizacji: 1) ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, 2) likwidacja emisji CO2, 3) ograniczenie
emisji SO2, NOx, PM-10, 4) nowo wybudowane moce wytwórcze, wykorzystujące OZE do produkcji energii cieplnej i elektrycznej

RPLU.05.01.00-06-0103/17

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA KOMPLEX S.C. A. I E. JANKOWSCY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

413 328,00

336 039,03

218 425,36

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-02

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej w firmie FENIKS

Budynek handlowo-usługowy stanowi obiekt w zabudowie szeregowej , parterowy , niepodpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej, ściany z gazobetonu .
Tynkowany. Przykrycie dachu stanowi dach pełny częściowo ze stropem podwieszanym . Krycie styropianem laminowanym papą grubości 5 cm na płytach
korytkowych. Stolarka szklona podwójnie PCV . Drzwi wejściowe aluminiowe i stalowe. W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
należy wykonać następujące prace: 1. Modernizacja instalacji c.o. : zastosowanie termozaworów grzejnikowych o czułości 1°K z możliwością zdalnego sterowania
nastawami jako system zarządzania energią ,wymiana części grzejników , montaż nagrzewnic powietrza, 2. wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW i
powierzchni absorbera ok 33 m2 3. ocieplenie ścian styropianem o współ.?=0,032 i grubości 12 cm . Do wykonania ok 205,14 m2. 4. ocieplenie stropodachu
styropapą o współ.?=0,038 i grubości 20 cm . Do wykonania ok 259,39 m2. 5. modernizacja instalacji c.w.u. : wymiana zasobnika c.w.u. . Zamontowanie licznika
ciepła na wyjściu z zasobnika oraz wodomierza na dopuszczeniu zimnej wody. 6. wymiana drzwi i bram na termoizolowane o współcz. U co najmniej równym 1,3
W/m2K . Do wykonania ok. 22,7 m2. 7. Panel sterowniczy zarządzania energią cieplną instalacji c.o poprzez programowaną regulację nastawami termozaworów
czy też falowników drogą radiową oraz zdalaczynne monitorowanie pracą kotła drogą radiową lub Wi-Fi albo GMS 8.Wymiana oświetlenia na energooszczędne

RPLU.05.01.00-06-0104/18

FENIKS S.C. KRZYSZTOF MICHALEC TOMASZ MICHALEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

249 860,91

203 138,96

132 040,28

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2019-11-30

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku

Projekt przewiduje realizację prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. poprawy efektywności energetycznej
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE. Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i robót budowlanych. Projekt
realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace. Prace
termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, należącą do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku, przy ul. Lubelskiej
116, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. W ramach projektu przewidziano 2 kategorie działań: 1) Prace przygotowawcze; 2) Zakup robót i
materiałów budowlanych. W wyniku realizacji projektu 1 podmiot, tj. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE otrzyma wsparcie, dzięki któremu
zmodernizowany energetycznie i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostanie 1 budynek, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą. Projekt przyczyni się ponadto do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

RPLU.05.01.00-06-0105/17

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 288 542,58

1 047 595,59

576 177,56

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-15

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków tartaku w Sosnowicy

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej działalności produkcyjnej zakładu tartacznego przedsiębiorstwa "IR-BUD" w miejscowości
Sosnowica do 31.12.2020. Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie efektywności energetycznej dwóch budynków produkcyjnych o minimum 70 % 2. Zastosowanie
odnawialnych źródeł energii do obniżenia energochłonności dwóch budynków produkcyjnych (montaż nowego źródła ciepła wykorzystującego biomasę) i
dywersyfikacja źródeł energii poprzez stworzenie warunków do uzyskania dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej o mocy 39,9 kWp (panele
fotowoltaiczne) 3.Wdrożenie kompleksowego systemu monitorowania i efektywnego zarządzania energią minimalizującego straty energii generujące duże koszty
działalności i pogarszanie stanu środowiska naturalnego. 4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na poziomie min. 39% - CO2, PM-10 min. 79%. 5.
Poprawa wizerunku wnioskodawcy wg idei CSR Zaplanowane zadania: 1. Głęboka kompleksowa termomodernizacja przez różne modernizacyjne roboty
remontowo-budowlane 2. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, w tym energooszczędnych 3. Przebudowa systemów grzewczych, w tym instalacja
rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii 4.Promocja projektu - bezkosztowo. Kluczowe rezultaty projektu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 3409,41 GJ/rok; Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych -35,38 t CO2/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej- 43,89 MWh/rok; Zmniejszenie zużycia
energii końcowej - 3564,39 GJ/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE- 38,9 MWhe/rok; Produkcja energii
cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE- 152,96 MWht/rok; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych- 0,1557
MW; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycz.ze źródeł odnawialnych- 0,0399 MWe; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł
odnawialnych- 0,1158 MWt
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IRENEUSZ GOŁAWSKI "IR-BUD"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 237 312,96

884 755,37

575 090,95

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej firmy WELMAX PAPER Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest znaczące zwiększenie poziomu efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego w gminie Wohyń, miejscowość Bezwola 2A, 21310 Wohyń. Wszystkie działania termomodernizacyjne będą miały na celu znaczne ograniczenie zużycia energii co będzie miało wpływ nie tylko na znaczne
ograniczenie kosztów prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej ale wpłynie również pozytywnie na środowisko naturalne.Inwestycja będzie składała z
trzech głównych zadań: 1) Prace przygotowawcze, 2) Zakup materiałów i prac termomodernizacyjnych/ przeprowadzenie prac, 3) Odbiory i zakończenie projektu.
W wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych osiągnięte zostaną roczne oszczędności kosztów energii na poziomie 105 684,28 zł/rok, w tym obniżka
zapotrzebowania na energię cieplną wyniesie 56 %, zaś emisja CO2 obniżona zostanie o 46 %. W projekcie przewidziano również zastosowanie usprawnień dla
osób niepełnosprawnych - wnioskodawca zabezpieczy tzw. s´ciez˙ki doste?pu do wszystkich pomieszczen´ (przestrzeni) uz˙ytkowych w obiekcie i wokół niego.
Zastosowane zostaną m.in.: systemy oznaczeń fakturowych, informacje dotykowe w języku Braille'a, informacje wzrokowe z wykorzystaniem piktogramów w
kontrastowej i czytelnej grafice, linie kontrastowe na początku i końcu schodów, oświetlone wejście do budynku, wyposaz˙enie wne?trz umożliwiające poruszanie
sie? osobom na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne będą też mogły skorzystać z pomocy wyznaczonej przez wnioskodawcę osoby (opiekuna),
dostępnego w godzinach pracy budynku.
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WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 992 299,62

1 619 755,79

890 865,66

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa i przebudowa budynku isniejącego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. W ramach projektu planowane jest wykonanie
następujących usprawnień: 1. Modernizacja instalacji c.o.; 2. Modernizacja systemu c.w.u.; 3. Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych; 4. Wymiana
oświetlenia wbudowanego na energooszczędne; 5. Docieplenie stropu; 6. Docieplenie ścian zewnętrznych; 7. Wymiana okien; 8. Wymiana drzwi; 9. Wykonanie
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła; 10. wdrożenie systemu zarządzania energią. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej 788,48 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 62,68 MWh/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 12,28 MWhe/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 12,28
MWhe/rok; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,01 MW; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych 0,01 MWe; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 241,18 t równoważnika CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w
wyniku realizacji projektów 1014,12 GJ/rok. Grupą docelową projektu są pracownicy i użytkownicy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

RPLU.05.01.00-06-0108/18

NZOZ DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA IRENA STEFANIAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 870 494,59

1 495 069,16

971 794,94

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2021-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania
zasobów w MŚP

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej w firmie SciTeeX Sp. z o.o.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Zadanie określone projektem pt. "Poprawa efektywności energetycznej SciTeeX"
obejmuje kompleksową i głęboką termomodernizację. Optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczy między innymi prac w zakresie: wymianę kotłów gazowych na nowe wyposażone w automatykę pogodową; - wymianę instalacji grzewczej wraz z montażem zaworów regulacyjnych; - montaż
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła - wymianę okien w ramach stalowych na nowe; - wymianę drzwi starych na nowe wymiana dachu - wymianę oświetlenia na energooszczędne; - wymianę stropodachu hali na nowy z płyt warstwowych; - docieplenie stropodachu żelbetowego
hali; - montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania instalacji oświetleniowej i podgrzewu ciepłej wody użytkowej; - montaż i wdrożenie sytemu zarządzania
energią do sterowania i monitorowania poszczególnych instalacji. Wskaźniki produktu: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) = 1 nasza
firma otrzymuje wsparcie w ramach działania 5.1 2. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną (szt.) = 1 3. Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.) = 1 instalacja fotowoltaiczna 4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) =
3 budynki 5. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji (m2) = 7114,27 m2 Wskaźniki rezultatu 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej
GJ/rok = 4624,56 2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok = 51,10 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok = 36,062 4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Tony równoważnika CO2/rok =
102,1587 5. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów GJ/rok = 4808,51

RPLU.05.01.00-06-0111/17

SCITEEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 150 934,21

1 739 398,88

956 669,38

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2020-09-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ODJAZDOWY BAR Marek Wojtaś

Przedm. proj. jest realizacja kompleksowych i wielokierunkowych prac termomodernizac. budynku usługowego, należącego do przedsięb. Odjazdowy Bar Marek
Wojtaś, zlokalizow. w Przykwa dz. Nr 107/1, 08-550 Przykwa (powiat rycki, woj. lubelskie), w którym prowadzona jest działalność. W ramach prac termomodern.
przewidziano: 1.Modernizację instalacji c.o. i c.w.u. [m.in. wymiana źródła ciepła (tj. kotła węglowego) na kocioł gazowy kondensacyjny (na potrzeby c.o.) i pompę
ciepła (na potrzeby c.w.u.)], 2.Wymian oświetlenia na LED 3.Ocieplenie dachu 4.Ocieplenie drzwi 5.Ocieplenie okien 6.Ocieplenie ścian zewn.7.Ocieplenie ścian
fundamentow. 8.Ocieplenie podłogi na gruncie 9. Montaż instalacji mech. w sali 10. System zarządzania, w terminie do 30.04.2020r. Celem gł. proj. jest poprawa
efektywności energet. przedsięb.Odjazdowy Bar Marek Wojtaś, w terminie do 30.04.2020r. Celem szczegółowym proj. jest: -realizacja kompleksowych i
wielokierunkowych prac termomodernizacyjnych budynku usługowego, zlokalizowanego w Przykwa, dz.nr. 107/1, 08-550 Przykwa, powiat rycki, woj. lubelskie, w
którym prowadzona jest bieżąca działalność przedsiębiorstwa-- wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (roczne zmniejszenie zapotrzebowania na
energię) o 86,49% -zmniejszenie emisji CO2 o 78,93% oraz pyłów PM10 o 99,98% - wymiana źródła ciepła (tj. kotła węglowego) na kocioł gazowy kondensacyjny
(na potrzeby c.o.) oraz pompę ciepła (na potrzeby c.w.u.), terminie do 30.04.2020r. Proj. będzie realizowany w oparciu o spójny z dokumentacją techn. audyt
energetyczny. Zakres prac przewidz. w projekcie obejmuje wyłącznie prace wskazane w audycie energetycznym. W wyniku realiz. proj. zostanie: -przeprowadzona
głęboka termomoderniz. 1 nieruchomości zlokalizow. w Przykwa, dz.nr. 107/1, 08-550 Przykwa, pow.rycki, woj.lubelskie, należącej do przedsięb. Odjazdowy Bar
Marek Wojtaś -wzrost efektywn. energet. 1 przedsięb. Odjazdowy Bar Marek Wojtaś (c.d. opis Biznes Plan,pkt. C.2.1.)

RPLU.05.01.00-06-0111/18

ODJAZDOWY BAR MAREK WOJTAŚ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

912 512,26

586 592,96

381 285,39

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2020-04-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku usługowo-magazynowego

PRZEDMIOT: Projekt obejmuje usprawnienia term w Budynku usługowym przedsiębiorstwa Vegabud s c (Dz. nr ew. 50/9; miejscowość: Trawniki). W ramach
kompleksowych prac zakłada się następujące usprawnienia: 1. Modernizacja systemu grzewczego 2. Modernizacja instalacji c.w.u. 3. Modernizacja oświetlenia
4. Ocieplenie ściany zewnętrznej (front) 5. Ocieplenie ściany zewnętrznej 6. Modernizacja wentylacji 7. Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem
zarządzania energią 8. Ocieplenie stropu nad piwnicą 9. Ocieplenie dachu 10. Ocieplenie podłogi na gruncie 11. Wymiana drzwi 12. Wymiana okien Wykonanie
zaplanowanych prac przyczyni się do zmniejszenia strat przenikania ciepła przez ściany, stropy oraz okna i drzwi. Również usprawnienie instalacji CO przyczyni
się poprawy efektywności energetycznej budynku. Nastąpi poprawa efektywności energ budynku, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do
jego ogrzewania oraz redukcji zużycia energii elektrycznej. Ograniczy to również koszty jakie są ponoszone z tego tytułu. Realizacja planowanego przedsięwzięcia
wpłynie na polepszenie stanu środowiska naturalnego. Projekt przyczyni się do wzrostu wykorzystania OZE - przewiduje się wdrożenie kotła na biomasę o mocy
35,90 oraz wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 39,96 kW, ilość paneli fotowoltaicznych 148 szt.,. Wykonanie instalacji OZE przyczyni się do
uzyskania oszczędności energii el. ///|| CELE PROJEKTU to: 1. Zmniejszenie zapotrzebowania na en. cieplną; 2. Zmniejszenie zapotrzebowania na en. elektryczną
poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne i instalację PV; 3. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję CO2 oraz innych
zanieczyszczeń. ///|| WSKAŹNIKI: 1. ilość zaoszczędzonej en. cieplnej wyniesie 1567,31 GJ (89,53%); 2. ilość zaoszczędzonej en. elektrycznej wyniesie 60,07 MWh
(91,60%); 3. zmniejszenie emisji o 218,19 teqCO2/rok (98,01%) a emisji PM10 - 332,14 kg/rok (79,05%). Grupą docelową są użytkownicy budynku.
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VEGABUD S C

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 363 906,22

1 107 240,81

719 706,43

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-05-01

2020-10-30

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku usługowego przedsiębiorstwa ERNEST ZIELIŃSKI EFEKT

Realizacja projektu obejmuje wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w budynku usługowym Wnioskodawcy w którym prowadzi on działalność
RPLU.05.01.00-06-0113/17
gospodarczą oraz zainstalowanie instalacji OZE. Zakres wszystkich zadań/prac objętych niniejszym projektem wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego
budynku i obejmuje: modernizację instalacji C.O., ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, montaż instalacji PV, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem,
montaż klimatyzacji oraz wymianę okien i drzwi. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Wnioskodawcy oraz wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii. Realizacja przedsięwzięcia w pełnym zakresie pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych i pyłu PM10 oraz na stworzenie zdolności
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła.

ERNEST ZIELIŃSKI EFEKT

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 744 498,83

1 418 291,73

921 889,62

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku hali produkcyjnej

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację. Zadania mające wpływ na
zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej: Modernizacja instalacji co, instalacja cwu, oświetlenie, instalacja fotowoltaiczna, okna zewnętrzne, bramy,
strop pod poddaszem, podłoga na gruncie, ściany zewnętrzne

RPLU.05.01.00-06-0114/18

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE TUDAR SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

808 540,00

653 131,70

424 535,60

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Bałabuszek Piotr poprzez realizację projektu termomodernizacji"

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu głębokiej kompleksowej termomodernizacji budynku prowadzenia działalności Bałabuszek Piotr, czego efektem
będzie osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W ramach przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne
instalacji co oraz instalacji c.w.u., ocieplenie ścian oraz dachu, wymiana oświetlenia, wymiana okien, drzwi i bram oraz instalacja paneli fotowoltaicznych.
Zgodnie z Audytem energetycznym zostanie wdrożony system zarządzania energią, który dodatkowo wpłynie na optymalizację zużycia energii. Realizacja
inwestycji przełoży się na osiągnięcie celu głównego projektu czyli poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa Bałabuszek Piotr poprzez osiągnięcie wysokiej
efektywności energetycznej. Efektem głębokiej kompleksowej termomodernizacja budynku będą oszczędności zużycia energii oraz znaczne ograniczenie emisji
zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu: Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (1); Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły swoją efektywność energetyczną (1); Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków (1); Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji (226,20 m2); Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej (1) oraz rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (879,38 GJ/rok); Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (3,13 MWh/rok); Zmniejszenie
zużycia energii końcowej (890,63 GJ/rok); Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (65,73 t/rok); Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/
nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (1,6182 MWhe/rok); Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (1,6182 MW).

RPLU.05.01.00-06-0115/17

BAŁABUSZEK PIOTR

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

481 439,22

389 774,00

253 353,09

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2019-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej w firmie ZIELONY WOJSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt przewiduje realizację prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. poprawy efektywności energetycznej
przedsiębiorstwa ZIELONY WOJSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i robót
budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace.
Prace termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, należącą do spółki ZIELONY WOJSZYN, znajdującą się w Wojszynie (powiat puławski), w
której prowadzona jest działalność gospodarcza. W ramach projektu przewidziano działania związane z zakupem robót i materiałów budowlanych. W wyniku
realizacji projektu 1 przedsiębiorstwo, tj. ZIELONY WOJSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzyma wsparcie, dzięki któremu zmodernizowany
energetycznie i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostanie budynek, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Projekt
przyczyni się ponadto do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

RPLU.05.01.00-06-0116/17

ZIELONY WOJSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 230 051,45

1 000 041,48

650 026,89

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-07-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku kotłowni firmowej

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację. Zadania mające wpływ na
zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej:Modernizacja instalacji co, oświetlenie, instalacja fotowoltaiczna, bramy, podłoga na gruncie, ściany
zewnętrzne, wymiana kotła, wymiana odcinka sieci.

RPLU.05.01.00-06-0117/18

MEBLOTAP SALONY MEBLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

613 833,99

561 618,03

365 051,70

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa DAKAR SERWIS Sp. z o.o. w Łukowie.

Projekt poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa DAKAR SERWIS Sp. z o.o. w Łukowie stanowi kompleksowe działanie termomodernizacyjne
RPLU.05.01.00-06-0118/17
obejmujące budynek usługowo-biurowy przy ul. Międzyrzeckiej 73 oraz budynek usługowo-handlowo-magazynowy przy ul. Międzyrzecka 75. W ramach projektu
zaplanowano szereg działań obejmujących: ocieplenie obiektu w tym ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę okien, świetlików, drzwi i bram zewnętrznych,
wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, systemu wentylacji, instalację termostatów, zastosowanie automatyki pogodowej
oraz zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku. W ramach projektu powstaną także dwie miko instalacja fotowoltaiczne o mocy 39,96 kW każda.
Zaplanowano także przebudowę instalacji suwnic na bardziej efektywną energetycznie. Główną grupą docelową realizowanego projektu pozostają pracownicy
wnioskodawcy, właściciele oraz lokalne społeczeństwo, dla których wykonanie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa będzie oznaczało realne
korzyści związane ze zmniejszeniem oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne wyrażonego m.in. w zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło,
zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej, redukcji CO2 oraz redukcji pyłów i wybranych gazów do atmosfery. Dla planowanej inwestycji wnioskodawca uzyskał
już wymagane decyzje administracyjne - złożone zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, przyjęte bez sprzeciwu. Zawarcie umowy o dofinansowanie
zapewni realizację wskaźnika liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). Środki finansowe na realizację projektu będą pochodziły ze środków własnych
Wnioskodawcy oraz z pożyczki udzielonej w formie aktu notarialnego przez udziałowca Spółki w wysokości 990.000,00 złotych.

DAKAR SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 076 317,97

1 689 933,31

1 098 456,64

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2019-12-31

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HOTELU LAUREAT WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku hotelowo usługowego Wnioskodawcy -"B 4 BARTECKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA oraz RPLU.05.01.00-06-0119/18
I TOWARZYSZĄCĄ
ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zadania
zaplanowane w projekcie to: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, ocieplenie oraz pokrycie z obróbkami blacharskimi stropodachu,
ocieplenie oraz podłoża posadzki na gruncie, izolacja ścian fundamentowych, dostawa i montaż ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, instalacja wentylacji
mechanicznej z c.t., c.o., oraz c.w.; dostawa i montaż elementów, urządzeń i wyposażenia instalacji PV, zarządzanie energią w budynku. Rezultaty projektu
wyrażone wskaźnikami to: 1.) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,00576MW; 2.) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,00567MWt; 3.) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1698,5 GJ/rok; 4.) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 3,9
MWh/rok; 5.) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 5 MWhe/rok; 6.) Produkcja
energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 5 MWht/rok; 7.) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony
równoważnika185,4 CO2/rok; 8.) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 1712,7 GJ/rok;. Grupą docelową projektu jest
przedsiębiorstwo B 4 BARTECKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA, jego pracownicy i Klienci, jak również w sposób pośredni, dzięki poprawie jakości powietrza okoliczni
mieszkańcy. Po projekcie obiekt będzie pełnił funkcję hotelowo usługową.

"B 4 BARTECKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 497 705,06

1 935 319,82

1 257 957,88

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej w firmie ZREMB

I. Charakterystyka obiektów: 1 Biurowiec Obiekt o wymiarach 10,05x18,56 i wysokości 8,7 m. Budynek wykonany w konstrukcji spłupowo ryglewe, ściany i dach
wykonane z płyt korytkowycy. Pokrycie dachu papą. Stolarka okienna i drzwiowa stalowa. 2 Stolarnia Obiekt o wymiarach 12,80x19,08 i wysokości 5,5 m.
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane z bloczków typu SLKA, dach wykonane z płyt korytkowycy. Pokrycie dachu papą. Stolarka okienna i
drzwiowa stalowa. 3 Hala Obiekt o wymiarach 12,56x72,87 i wysokości 6,3 m. Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane z bloczków typu
SLKA, dach wykonane z płyt korytkowycy. Pokrycie dachu blachą trapezową. Stolarka okienna i drzwiowa stalowa. II. Stan po termomodernizacji: 1.Hala
produkcyjna Dach - płytą warstwową z rdzeniem PIR lub PUR grubości 12 cm Ściana zewnętrzna - płyta warstwowa PIR lub PUR grubości 10 cm Okna PCV o
współczynniku U równym mniejszym jak 0.9 W/m2K Bramy o współczynniku U równym mniejszym jak 1,3 W/m2K Podłoga na gruncie docieplona 15 cm
styropianu twardego Oświetlenie - wymiana na LED 2. Biurowy Dach - styropian EPS 038 laminowany papą grubości 25 cm Ściana zewnętrzna - płyta warstwowa
PIR lub PUR grubości 12 cm Okna PCV o współczynniku U równym mniejszym jak 0.9 W/m2K Bramy o współczynniku U równym mniejszym jak 1,3 W/m2K Podłoga
na gruncie docieplona 20 cm styropianu twardego Oświetlenie - wymiana na LED, modernizacja instalacji c.o. 3. Stolarnia Dach - styropian EPS 038 laminowany
papą grubości 25 cm Ściana zewnętrzna - płyta warstwowa PIR lub PUR grubości 10 cm Okna PCV o współczynniku U równym mniejszym jak 0.9 W/m2K Bramy o
współczynniku U równym mniejszym jak 1,3 W/m2K Podłoga na gruncie docieplona 15 cm styropianu twardego Oświetlenie - wymiana na LED Montaż instalacji
fotowoltaicznej, modernizacja instalacji c.o.

ZREMB POLAND SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 611 021,12

1 990 173,78

1 094 595,49

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2019-12-27

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej w firmie "PULANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt przewiduje realizację prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. poprawy efektywności energetycznej
RPLU.05.01.00-06-0121/17
przedsiębiorstwa "PULANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup nowych środków trwałych
oraz zakup materiałów i robót budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w
nim i rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, należącą do spółki "PULANNA", znajdującą się w Końskowoli, w
której prowadzona jest działalność gospodarcza. W ramach projektu przewidziano 2 kategorie działań: 1) Prace przygotowawcze; 2) Zakup robót i materiałów
budowlanych. W wyniku realizacji projektu 1 przedsiębiorstwo, tj. "PULANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzyma wsparcie, dzięki któremu
zmodernizowany energetycznie i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostanie budynek, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą. Projekt przyczyni się ponadto do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

"PULANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

742 478,77

603 641,26

392 366,78

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-07-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Piekarnia-Cukiernia Ewa Kuźlik

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa PIEKARNIA-CUKIERNIA Ewa Kuźlik poprzez termomodernizację budynku
RPLU.05.01.00-06-0122/18
handlowo-usługowego, wymianę źródła ciepła na kaskadę dwóch kotłów kondensacyjnych ma paliwo gazowe (60,0 kW) oraz biomasę (82,0 kW) wraz z
modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. przygotowaną w zbiornikach i ogrzaną z projektowanej kotłowni, a także wymiana starego oświetlenia na nowe LED, montaż
systemu klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej o mocy 36,45 kW. Celami szczegółowymi projektu będzie podniesienie konkurencyjności firmy poprzez nwestycje
w ochronę środowiska i odnawialne źródła energii, zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej wymaganej do utrzymania nieruchomości, poprawa
jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery oraz innych szkodliwych substancji, podniesienie świadomości ekologicznej lok.
społeczeństwa, zwiększanie wykorzystania poprzez firmę nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych w zarządzaniu energią w budynku. Osiągnięcie
celu głównego i celów szczegółowych możliwe będzie przez termomodernizację budynku, wymianę źródła ciepła wraz z przebudową instalacji c.o. i c.w.u.,
zastosowanie nowoczesnych systemów zarządzania energią w budynku, budową instalacji fotowoltaicznej i systemu klimatyzacji. Wszystkie te zadania wpłyną na
poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz zwiększanie wykorzystania energii cieplnej z OZE w przedsiębiorstwie, powodując zmniejszenie
kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej z paliw konwencjonalnych. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki
rezultatu: il.zaosz.en.ciepl-759,26GJ/r; il.zaosz.en.el-64,08MWh/r; zm.zuż.en.koń-1114,59GJ/r; spad.emi.gaz.ciepl-129,8t/CO2; prod.en.el-34,627MWh/r;
prod.en.ciepl-XXMWh/r;Dod.zdol.wytw.en.z OZE-0,118MW;Dod.zdol.wytw.en.el.z OZE-0,036MW;Dod.zdol.wywt.en.ciepl z OZE-0,082MW.

EWA KUŹLIK PIEKARNIA-CUKIERNIA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 740 647,09

1 370 236,43

890 653,64

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-02-01

2020-10-31

Konkursowy

03 Produkcja artykułów
spożywczych i napojów

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Realizacja wielokierunkowych i kompleksowych działań w celu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Przedmiotem projektu zaplanowanego do realizacji przez przedsiębiorcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "ACRUX" s.c. Józef Zamecki,
Jadwiga Zamecka jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku wytwórni obuwia (o funkcji produkcyjno - usługowo - handlowej) (pow. netto
506m2) w miejscowości Chełm. Na podstawie opracowanego audytu energetycznego budynku wytwórni obuwia wybrano optymalny wariant przedsięwzięcia
obejmujący usprawnienia: 1). Wymiana instalacji C.O. (m.in. wymiana źródła ciepła z pieca olejowego na gazową pompę ciepła), 2). Wykonanie instalacji
fotowoltaicznej min. 10,64 kW, 3). Ściany zewnętrzne ocieplenie - styropian 18 cm, 4). Stropodach ocieplenie - styropian 19 cm, 5). Modernizacja c.w.u., 6). Drzwi
wymiana 1,3 W/m2k, 7). Wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła i centralą klimatyzacyjną, 8). System zarządzania energią. Przeprowadzenie robót budowlanych
obejmujących powyższe usprawnienia pozwoli na zmniejszenie strat energii pierwotnej i zmniejszenie zużycia energii końcowej oraz produkcję energii z OZE.
Realizacja wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach doprowadzi do znaczącej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Efektywne i zrównoważone wykorzystywanie dostępnych zasobów przełoży się bezpośrednio na bardziej efektywny system produkcji. Oprócz korzyści
ekonomicznych w postaci zmniejszenia kosztów zużycia energii w skali roku, zaplanowana inwestycja przyniesie korzystne efekty środowiskowe w postaci
złagodzenie presji na środowisko (zmniejszenie emisji CO2) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji przeprowadzone działania
przyczynią się do wzrostu konkurencyjności gospodarki.

RPLU.05.01.00-06-0123/18

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "ACRUX" SPÓŁKA
CYWILNA JÓZEF ZAMECKI, JADWIGA ZAMECKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

791 768,76

637 297,14

414 243,13

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-04-15

2020-04-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja Budynku Administracyjno-Biurowego 8A Ulica Frezerów 13 w Lublinie

Realizacja opisywanego przedsięwzięcia pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynku administracyjno-biurowego w Lublinie przy ul.
Frezerów 13 należącego do Towarzystwa Inwestycyjnego "ELEKTROWNIA - WSCHÓD" S.A. co w dłuższej perspektywie pozwoli na obniżenie kosztów prowadzenia
działalności oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wskazany cel główny zostanie osiągnięty poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji
obejmującej: 1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej; 2. Modernizację oświetlenia; 3. Docieplenie piwnic; 4.Wymianę stolarki okiennej; 5. Wymianę stolarki
drzwiowej zewnętrznej; 6. Docieplenie dachu; 7. Docieplenie elewacji; 8. Modernizację systemu grzewczego 9. Wdrożenie systemy zarządzania energią. Projekt
realizowany będzie jednozadaniowo w ciągu 27 miesięcy. Jako grupę docelową działań należy wymienić Wnioskodawcę oraz jego pracowników, w mniejszym
stopniu osoby mieszkające/przebywające w sąsiedztwie lokalizacji Projektu. Przeprowadzenie inwestycji pozwoli na osiągnięcie takich wskaźników rezultatu jak:
1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; 2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; 3. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów; 4.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; 5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE; 6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE; 7. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych; 8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. A także wskaźników produktu: 1. Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie; 2. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną; 3. Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynków; 4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji; 5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

RPLU.05.01.00-06-0126/18

TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "ELEKTROWNIA - WSCHÓD" S.A.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 359 619,32

1 792 565,91

985 911,19

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2021-06-30

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej firmy Dariusz Nowakowski CARMAX

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest kompleksowa termomodernizacja budynku, który jest wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy.
Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynku, w ramach której zostaną
przeprowadzone następujące działania:- Modernizacja instalacji co - Ocieplenie stropodachu - Ocieplenie ścian zewnętrznych - Wymiana okien, luksferów i
drzwi - Montaż fotowoltaiki - Wymiana oświetlenia na LED - Ocieplenie podłogi na gruncie. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE
WSKAŹNIKI: NA POZIOMIE PRODUKTU: --Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; --Liczba przedsiębiorstw które w wyniku wsparcia poprawiły swoją
efektywność energetyczną; --Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE; --Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; -Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji. NA POZIOMIE REZULTATU: --Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych; --Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; --Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; --Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujących OZE; --Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; --Zmniejszenie zużycia energii końcowej.

RPLU.05.01.00-06-0127/18

DARIUSZ NOWAKOWSKI CARMAX

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

460 266,52

374 200,42

243 230,26

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2020-12-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o w Kraśniku

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o w Kraśniku. Realizacja
projektu wpłynie na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności (koszty związane z ogrzewaniem, podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej, zużyciem energii
elektrycznej). Cele projektu są w pełni zgodne z celami działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, 5 Osi priorytetowej Efektywność
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna RPO WL 2014-2020. Projekt będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego - w gminie miejskiej Kraśnik,
miejscowości Kraśnik. Termomodernizacji poddany zostanie budynek o powierzchni użytkowej - 750,7 m2, kubaturze - 4244,1 m3, wybudowany w 1986 r. w
technologii szkieletowej pełni funkcję biurowo-warsztatową, niepodpiwniczony, część biurowa dwukondygnacyjna, część warsztatowa jednokondygnacyjna.
Zakres termomodernizacji obejmuje wykonanie: indywidualnego, jednofunkcyjnego, wymiennikowego węzła cieplnego zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej
wyposażonego w pełną automatyczną regulację, instalacji c.o. wodnej grzejnikowej (część biurowa), instalacji ogrzewczej wyposażonej w nagrzewnice wodne
(część warsztatowa), docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, instalacji oświetleniowej w całym budynku, instalacji fotowoltaicznej (o mocy 3,19
kWp, tj. 11 paneli o mocy 290 Wp każdy) , wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram oraz wdrożenie systemu zarządzania energią w budynku. Do realizacji
przedsięwzięcia lub do osiągnięcia zadeklarowanych celów projektu (wskaźników na poziomie rezultatu) nie jest konieczne posiadanie innych niezbędnych
zasobów technicznych. Wybrana przez wnioskodawcę lokalizacja gwarantuje powodzenie planowanej działalności.

RPLU.05.01.00-06-0128/18

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 043 191,60

810 208,88

364 593,98

45,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-02

2020-01-30

Konkursowy

12 Transport i składowanie

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Kolejowej 18 w Hrubieszowie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku biurowego Wnioskodawcy - Krzysztof Skrok GOLDEN AMBER, Krzysztof Skrok
CARMAX, HOSTEL74 oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii. Po zakupie nieruchomości w 2011 r. budynek miał pełnić funkcję hotelową, wykonano podstawowe prace modernizacyjne jednak ostatecznie
Wnioskodawca postanowił iż budynek będzie wykorzystany jako biurowy. Opracowano nową dokumentację i wystąpiono o nowe zgłoszenie na przeprowadzenie
inwestycji termomodernizacyjnej. Planowane do realizacji w projekcie zadania nie zostały rozpoczęte. Zadania zaplanowane w projekcie to: wymiana
oświetlenia, docieplenie stropodachu wentylowanego, wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi, docieplenie stropodachu
niewentylowanego, modernizacja systemu c.w.u. - zasilanie z OZE, zastosowanie systemu zarządzania energią . Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej 818,73 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 15,10 MWh/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 9,10 MWhe/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE 9,10 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 97,38 tony równoważnika CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii
końcowej w wyniku realizacji projektów 873,11GJ/rok; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,00976 MW; Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,00976 MWe. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo Krzysztof Skrok GOLDEN AMBER, Krzysztof
Skrok CARMAX, HOSTEL74, jego pracownicy i Klienci, jak również w sposób pośredni, dzięki poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy.

RPLU.05.01.00-06-0129/18

KRZYSZTOF SKROK GOLDEN AMBER, KRZYSZTOF SKROK CARMAX, HOSTEL 74

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

827 037,94

653 153,51

424 549,77

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania
zasobów w MŚP

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Z.P.T.S."Don-Kwiat" Grzegorz Smołecki

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest kompleksowa termomodernizacja budynku produkcyjnego Z.P.T.S "Don-Kwiat" Grzegorz Smołecki. Głównym CELEM projektu jest
zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynku, w ramach, której zostaną przeprowadzone następujące
działania: * Modernizacja instalacji co; * Modernizacja linii technologicznej; * Oświetlenie LED; * Termomodernizacja dachu. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU
OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: ---NA POZIOMIE PRODUKTU--- 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1); 2. Liczba przedsiębiorstw,
które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną; 3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; 4. Powierzchnia użytkowa budynków
poddanych termomodernizacji; ---NA POZIOMIE REZULTATU--- 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; 2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; 3. Szacowany
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34); 4. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów;

RPLU.05.01.00-06-0131/18

Z.P.T.S "DON-KWIAT" GRZEGORZ SMOŁECKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 772 407,51

2 253 989,84

1 465 093,39

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-12-31

2020-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja obiektu.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa przez przeprowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych i związanych z
technologiami OZE. Budynek Inkubatora technologicznego jest konstrukcją piętrową z trzema kondygnacjami nadziemnymi, oraz częściowym podpiwniczeniem. Z
zewnątrz wykonane są elewacje z użyciem styropianu grubości 16cm. W obiekcie wszystkie okna są nowe, wykonane z PCV, natomiast drzwi aluminiowe, szczelne.
Przewiduje się ocieplenie ścian w gruncie, oraz stropodachu wentylowanego. Ponad to planuje się wprowadzenie systemu zarządzania energią. Te modernizacje
mają na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie energii do ogrzewania budynku przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych.
Wprowadzenie system zarządzania energii spowoduje wysoką oszczędność energii, oraz pozwoli na zdalne sterowanie parametrami węzła i weryfikację
parametrów cieplnych. W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną proponuje się wymianę całego oświetlenia wbudowanego na nowe
energooszczędne oparte na technologii LED, oraz wymianę grzejników elektrycznych znajdujących się w piwnicy na nowe, podłączone do c.o. Do zainstalowanego
oświetlenia dobrana zostanie również instalacja fotowoltaiczna, która na celu będzie miała niwelację kosztów związanych z zakupem energii.

RPLU.05.01.00-06-0133/18

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY MARKIZ SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 428 011,20

1 160 984,71

754 640,04

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2019-12-20

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania
zasobów w MŚP

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ WYKORZYSTANIE OZE W SPÓŁCE Lubelskie Centrum Motocyklowe SOKÓŁ Jarosław
Kaczorowski i Olga Kaczorowska

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace: - modernizacja instalacji c.o. : zastosowanie
termozaworów grzejnikowych o czułości 1°K z możliwością zdalnego sterowania nastawami poprzez centralny programator. Instalację należy wyposażyć w
ciepłomierz . - wymiana oświetlenia na oprawy LED - ok 447 poz. - wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW i powierzchni absorbera ok 40 m2 ocieplenie ścian styropianem o współ.?=0,032 i grubości 14 cm . Do wykonania ok 355,83 m2. - ocieplenie stropodachu styropapą EPS 036 o współ.?=0,036 i
grubości 20 cm . Do wykonania ok 580 m2. - modernizacja instalacji c.w.u. - włączenie zasobnika c.w.u. o poj po 1000 l do kotła na biomasę oraz wsparcie
instalacją solarną o mocy ok 12 kW i powierzchni czynnej 16 m2 . Zamontowanie licznika ciepła na wyjściu z zasobnika oraz wodomierza na dopuszczeniu zimnej
wody - wymiana drzwi na aluminiowe o profilu ciepłym o współcz. U dla całych drzwi co najmniej równym 1,3 W/m2K . Do wykonania ok. 28,6 m2. - wymiana
okien na aluminiowe o profilu ciepłym o współcz. U dla całych okien co najmniej równym 0,9 W/m2K . Do wykonania ok. 243,5 m2.

RPLU.05.01.00-06-0134/18

LUBELSKIE CENTRUM MOTOCYKLOWE SOKÓŁ S.C. JAROSŁAW KACZOROWSKI I OLGA
KACZOROWSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

821 728,69

664 617,67

432 001,44

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2019-12-30

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków PRD SA w Białej Podlaskiej

Projekt dotyczy przeprowadzenia termomodernizacji budynku biurowego, budynku biurowo-warsztatowego i hali magazynowo-warsztatowej wraz z
RPLU.05.01.00-06-0138/18
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.W ramach inwestycji zaplanowano działania: modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie dachu, wymiana okien,
wymiana drzwi zewnętrznych i bram, modernizacja systemu oświetlenia, ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż systemu
zarządzania energią. W Projekcie uwzględniono także koszt sporządzenia Audytu energetycznego i dokumentacji projektowej. Przeprowadzenie wymienionych
działań jest konieczne do osiągnięcia zaplanowanych celów. Celem głównym projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną oraz
wzrost efektywności energetycznej. Zaplanowano realizację następujących celów szczegółowych, których potwierdzeniem są wskaźniki rezultatu, które zostały
wymienione we wniosku o dofinansowanie tj.: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, zmniejszenie zużycia energii
końcowej, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz produktu: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły swoją efektywność energetyczną, liczba zmodernizowanych elektrycznie budynków, liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE, powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji. Grupą docelową projektu jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna - właściciele, pracownicy i kontrahenci firmy. Ponadto poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń projekt
pozytywnie wpływa na potrzeby mieszkańców miasta.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 054 729,58

1 613 411,66

887 376,40

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2021-06-30

Konkursowy

08 Budownictwo

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez modernizacje systemu ogrzewczego, ocieplenie ścian
zewnętrznych, dachu i podłogi, wymiany bramy, wymiany oświetlenia wbudowanego oraz wdrożenie systemu zarządzania
energią

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych
RPLU.05.01.00-06-0139/18
dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł
odnawialnych i niekonwencjonalnych. Inwestycje służą pokryciu zapotrzebowania na ciepło lub na ciepło i energię elektryczną w przedsiębiorstwach. Celem jest
stworzenie we wspartych przedsiębiorstwach systemu produkcji, uwzględniającego zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów, a poprawa efektywności
energetycznej wpłynie na bardziej efektywny system produkcji, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki. Identyfikacja zestawu działań
zwiększających efektywność energetyczną w danym przedsiębiorstwie dokonywana jest na podstawie audytu energetycznego (stanowiącego obligatoryjny element
projektu). Osiągnięcie zamierzonych celów będzie widoczne w uzyskanych wskaźnikach: -zmniejszenie emisja CO2: 74,83 %, -emisja PM-10: 78,12%, -redukcji
emisji: CH4, N2O, CFC, SO2, NOx oraz NMVOCs, -ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1069,92 GJ/rok, -Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 16,70 MWh/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 1130,03 GJ/rok, -Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:81,50 tony równoważne CO2, -Produkcja energii cieplnej z
nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE/energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących
OZE/energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 21,04 MWht/rok, -Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych: 44,75 MW, -Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 44,75 MW. Wskaźniki są adekwatne do niniejszego
projektu.

REAM-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

645 011,91

524 399,93

309 395,92

59,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2021-01-10

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Realizacja kompleksowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w firmie PHU LOGISTYK

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energet. bud. produkcyjnego przy ul. Tokarskiej 18 w Lublinie poprzez obniżenie kosztów ogrzewania oraz
obniżenie kosztów EE poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w zakresie objętym audytem energetycznym: -OCIEPLENIE DACHU -OCIEPLENEI ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH -WYMIANA BRAM i DRZWI - OCIEPLENIE PODŁOGI NA GRUNCIE - MODERNIZACJA C.O. W BUDYNKU - MODERNIZACJA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ WYMIANA LED - OCIEPLENIE ŚCIAN WEW. BIURA WEWNĄTRZ BUDYNKU - WYKONANIE WEW. INSTALACJI GAZOWEJ oraz wdrożenie systemu zarządzania energią. W.
Produktu 1. L. obiektów dostos. do potrzeb osób z niepełnospr. 1szt. 2. L. przeds.w otrzymujących wsparcie - 1 szt. 3. L. przeds., które w wyniku wsparcia poprawiły
EE - 1 szt. 4. L. wybud. jednostek wytwarzania EC z OZE 0 szt. 5. L. wybud. jednostek wytwarzania EE z OZE. 0 szt. 6. L. zmodernizowanych energetycznie bud. - 1 szt.
7. Pow. użytkowa budynków poddanych termomoder. 662,14 m2 W. Rezultatu 1. Dodat. zdolność wytwarzania EC ze źródeł odnaw.: 0,00 MWe/rok 2. Dodat.
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnaw.: 0,00MWe/rok 3. Dodat. zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) 0,00 MW/rok 4. Ilość
zaoszcz. EC: 406,18 GJ/rok 5. Ilość zaoszcz.j EE: 8,55 MWh/rok 6. Prod. EC z nowo wybud. instalacji wykorzystujących OZE: 0,00 MWht/rok 7. Prod. EC z nowo
wybud./nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 0,00 MWht/rok 8. Prod. EE z nowo wybud. instalacji wykorzystujących OZE 0,00 MWhe/rok 9.
Prod. EE z nowo wybud./nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 0,00 MWhe/rok 10. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:
95,98 ton 11. Zmniejszenie zużycia E. końcowej w wyniku realizacji p.: 436,96 GJ/rok Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną
została wykonana na podstawie audytu energetycznego.

RPLU.05.01.00-06-0140/18

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOGISTYK TOMASZ ZIELIŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

687 883,83

560 003,11

364 002,02

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-03-01

2020-03-31

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Baza Agromoto Olga Cięciara

Projekt przewiduje realizację prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. poprawy efektywności energetycznej
przedsiębiorstwa BAZA AGROMOTO OLGA CIĘCIARA. Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i robót budowlanych. Projekt
realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace. Prace
termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, należącą do przedsiębiorstwa BAZA AGROMOTO OLGA CIĘCIARA, znajdującą się w miejscowości
Wola Okrzejska pod numerem 251 w której prowadzona jest działalność gospodarcza. W ramach projektu przewidziano 3 kategorie działań: 1) Prace
przygotowawcze; 2) Zakup robót i materiałów budowlanych; 3) Zakup nowego środka trwałego. W wyniku realizacji projektu 1 przedsiębiorstwo, tj. BAZA
AGROMOTO OLGA CIĘCIARA otrzyma wsparcie, dzięki któremu zmodernizowany energetycznie i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostanie 1
budynek, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Projekt przyczyni się ponadto do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

RPLU.05.01.00-06-0141/18

BAZA AGROMOTO OLGA CIĘCIARA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

832 424,61

611 316,50

397 355,70

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2020-04-30

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO FIRMY GLOPACK SP. Z O.O.

Realizacja projektu obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku produkcyjno-magazynowego Wnioskodawcy oraz zainstalowanie instalacji
OZE. Zakres wszystkich zadań/prac objętych niniejszym projektem wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego budynku. Celem projektu jest poprawa
efektywności energetycznej Wnioskodawcy oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Realizacja przedsięwzięcia w pełnym zakresie pozwoli na redukcję
emisji gazów powodujących efekt cieplarniany, obniżenie kwaśnych emisji oraz zmniejszenie emisji pyłu PM10 a także zmniejszenie emisji substancji
sprzyjających tworzeniu ozonu troposferycznego. Wnioskodawca uzyska również dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej dzięki zastosowaniu
instalacji fotowoltaicznej.

RPLU.05.01.00-06-0142/18

GLOPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 133 906,19

921 874,95

599 218,70

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.01.00-06-0120/18

Głęboka modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie

PRZEDMIOT: Projekt obejmuje następujące usprawnienia w budynku administracyjnym przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie: 1.wymiana instalacji c.o., wykonanie RPLU.05.01.00-06-0144/18
systemu zarządzania energią, 2. docieplenie ścian zewnętrznych, 3.docieplenie stropodachu, 4. docieplenie stropu nieogrzewanych pomieszczeń na poziomie -1,
5.wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 6.wymiana oświetlenia wbudowanego w częściach wspólnych budynku: w korytarzach i pomieszczeniach w.c. Wykonanie
zaplanowanych prac przyczyni się do zmniejszenia strat przenikania ciepła przez ściany, stropy oraz okna i drzwi. Również usprawnienie instalacji CO przyczyni
się poprawy efektywności energetycznej budynku. Nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii
potrzebnej do jego ogrzewania oraz redukcji zużycia energii elektrycznej. Ograniczy to również koszty jakie są ponoszone z tego tytułu. Realizacja planowanego
przedsięwzięcia wpłynie na polepszenie stanu środowiska naturalnego. CELE PROJEKTU to: 1. Zmniejszenie zapotrzebowania na en. cieplną; 2. Zmniejszenie
zapotrzebowania na en. elektryczną poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne 3. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję CO2 oraz
innych zanieczyszczeń. WSKAŹNIKI: 1. ilość zaoszczędzonej en. cieplnej wyniesie 2 694,21 GJ (80,13%); 2. ilość zaoszczędzonej en. elektrycznej wyniesie 13,65
MWh (32,61%); 3. zmniejszenie emisji CO2 o 266,68 t/rok (73,67%). Grupą docelową są użytkownicy budynku.

"INWESTPROJEKT" LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

3 597 332,95

2 032 745,84

1 321 284,76

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2020-11-30

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości S.A.

W ramach projektu wnioskodawca zaplanował termomodernizację budynku biurowo-magazynowo-produkcyjnego wraz z montażem mikro instalacji
fotowoltaicznej. W ramach projektu zaplanowano także przebudowę linii produkcyjnej bardziej efektywną energetycznie. W oparciu o wynikający z
opracowanego audytu energetycznego wybór optymalnego wariantu technologicznego w ramach projektu zostaną zrealizowane: modernizacja instalacji c.o.,
modernizacja oświetlenia, modernizacja c.w.u., docieplenie dachu, docieplenie podłogi, wprowadzenie systemu zarządzania energią, montaż instalacji
fotowoltaicznej oraz modernizacja linii technologicznej - produkcyjnej. Główną grupą docelową realizowanego projektu pozostają pracownicy wnioskodawcy
oraz lokalne społeczeństwo, dla których wykonanie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa będzie oznaczało realne korzyści związane ze
zmniejszeniem oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne wyrażonego m.in. w zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło, zmniejszeniu zużycia
energii elektrycznej, redukcji CO2 oraz redukcji pyłów i wybranych gazów do atmosfery. Dla planowanej inwestycji wnioskodawca uzyskał już wymagane decyzje
administracyjne - brak sprzeciwu organu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych Decyzja AB.6743.1.400.2018 wydana przez Starostę
Tomaszowskiego dnia 28.05.2018 r. W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku o powierzchni użytkowej 2 755 ,40 m2,
oraz zostanie wykonana jedna instalacja (jedna jednostka wytwarzania) OZE - mikro instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,15 kW. Zawarcie umowy o
dofinansowanie zapewni realizację wskaźnika liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). Środki finansowe na realizację projektu będą pochodziły z
pożyczki w wysokości 550.000,00 zł udzielonej w formie Aktu Notarialnego za Repertorium A Nr 3764/2018 przez akcjonariusza Spółki oraz ze środków własnych
Wnioskodawcy.

TOMASZOWSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 911 186,28

1 553 809,99

1 009 976,48

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-05-01

2021-05-30

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa EUROAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Cel główny:zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa co w konsekwencji wpłynie na wzrost konkurencyjności gospodarki. Cele szczegółowe: RPLU.05.01.00-06-0147/18
Przebudowa linii produkcyjnej na bardziej efektywną energetycznie, -Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz elektryczną a tym samym roczne
zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową o co najmniej 45%, -Zmniejszenie poziomu redukcji CO2 o co najmniej 49% -Zmniejszenie poziom redukcji pyłu
PM10 o 40% -Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych rocznie o 29,77Ton równoważnych CO2. -Wprowadzenie do praktyki stosowania w firmie systemu
zarządzania energią. Projekt przewiduje realizację następ. przedsięwzięć obniżających zapotrzebowanie na energie cieplna oraz energie
elektryczną(Zadanie:Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa EUROAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.): 1)Modernizacja instalacji
c.o. polegająca na montażu zaworów termostatycznych z funkcją adaptacyjną i optymalizującą współpracujących z systemem zarządzania energią+montaż
zaworów podpionowych oraz liczników ciepła dla c.o. i c.w.u., 2)Wdrożenie systemu kompleksowego zarządzania energią, 3)Modernizacja instalacji oświetlenia
wbudowanego polegająca na wymianie 142szt. opraw na LED.4)Wymiana 70,36m2(17szt.) okien zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania U=
0,9W/m2*K.Okna wyposażone w automatyczne nawiewniki higrosterowane, 5)Modernizacja linii obróbki aluminium do wyrobu okien,drzwi i fasad.
Proponowana modernizacja obejmuje wymianę dotychczasowej linii składającej się z 11urządzeń o łącznej mocy 29,56kW na 4-osiowe centrum obróbcze CNC
przeznaczone do frezowania i wiercenia aluminium i lekkich profili stalowych o mocy 4kW. 6)Wymiana 172,36m2 naświetli dachowych na nowe o współczynniku
przenikania U= 0,9W/m2*K. Naświetla wyposażone w systemy żaluzji przeciwsłonecznych. 7)Wymiana 17,59 m2(3 szt.) drzwi zewnętrznych na nowe o
współczynniku przenikania U=1,3W/m2*K.Grupę docelowa: pracownicy i klienci firmy.

EUROAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 221 914,38

820 830,89

533 540,05

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2020-09-30

Konkursowy

08 Budownictwo

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku usługowego RED X Krzysztof Stolarski

I. Cel ogólny projektu: kompleksowa termomodernizacja oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego budynku usługowego przedsiębiorstwa RED X Krzysztof
Stolarski zlokalizowanego w miejscowości Skoków. II. Cel główny projektu -zmniejszenie zużycia ciepła na ogrzewanie; -obniżenie poziomu zużycia energii w
sezonie grzewczym; -zmniejszenie kosztów utrzymania; -zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku; -obniżenie poziomu zużycia energii elekt. z dotychczasowych
źródeł; -obniżenie kosztów dot. zużycia energii elekt; -uzyskanie niezależności w zakresie pozyskania energii elekt.; -zwiększenie świadomości wśród społeczności
lokalnej w zakresie konieczności podejmowania działań proekologicznych w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. III. Realizacja celu ogólnego
projektu 1.wskaźniki produktu; 2.wskaźniki rezultatu; /ze względu na małą liczbę znaków wartości i opis wskaźników określono w sekcji C.II wniosku/ IV. Zakres
zadań: ocieplenie dachu wraz z wymianą deskowania w części budynku, modernizacja instalacji co-wymiana źródła ciepła na pompy ciepła, modernizacja drzwi
zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, wymiana oświetlenia na energooszczędne-LED, zaopatrzenie budynku w instalację OZE - fotowoltaika o mocy 40kW,
zaopatrzenie budynku w system zarządzania energią. IV. Grupa docelowa -poziom instytucjonalny: RED X -poziom indywidualny: usługobiorcy, społeczność
lokalna. V. Wartość dodana projektu: wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii w dział. gosp, wzrost prestiżu firmy-głęboka modernizacja
energetyczna budynku usługowego.

RPLU.05.01.00-06-0148/18

RED X KRZYSZTOF STOLARSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

984 860,97

800 699,97

520 454,97

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2019-11-25

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie efektywności energetycznej budynku gastronomicznego "Pychotka" z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii

Podniesienie efektywności energetycznej budynku gastronomicznego "Pychotka" z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

RPLU.05.01.00-06-0151/18

MCS MATEUSZ CUDAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

253 005,15

191 220,76

124 293,49

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-06-11

2020-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej Hotelu Chrobry

Budynek zamieszkania zbiorowego, stanowi obiekt wolnostojący , trzypiętrowy wraz z podpiwniczeniem. Wykonany w technologii tradycyjnej, ściany z
gazobetonu . Tynkowany. Przykrycie dachu stanowi stropodach niewentylowany . Krycie blachodachówką na konstrukcji drewnianej. Stolarka szklona podwójnie
drewniana . Drzwi wejściowe drewniane szklone podwójnie. W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać
następujące prace: 1. Modernizacja instalacji c.o. montaż zestawów sterowniczych konwektorów wentylatorowych z czujnikiem pokojowym i czujnikiem otwarcia
okna 2. wykonanie instalacji solarnej o mocy ok 46 kW i powierzchni absorbera ok 88 m2 na potrzeby c.w.u. 3. ocieplenie ścian zewnętrznych wraz ze ścianami
piwnicznymi styropianem o współ.?=0,032 i grubości 8 cm . Do wykonania ok 1640,01 m2. 4. ocieplenie stropodachu wełną mineralną o współ.?=0,039 i grubości
17 cm . Do wykonania ok 1155,96 m2. 5. modernizacja instalacji c.w.u. : wstawienie 2 zasobników c.w.u. o pojemności po 2 m3 dostosowanych do instalacji
solarnej i istniejącego kondensacyjnego kotła gazowego. Zamontowanie licznika ciepła na wyjściu z zasobnika oraz wodomierza na dopuszczeniu zimnej wody. 6.
wymiana drzwi na termoizolowane o współcz. U co najmniej równym 1,3 W/m2K . Do wykonania ok. 15 m2. 7. Wymiana okien na okna o współczynniku U co
najmniej równym 0.9 W/m2K z zamontowanymi nawietrznikami higrosterowanymi . Do wykonania ok 247,1 m2 8. Panel sterowniczy zarządzania energią cieplną
instalacji c.o poprzez programowaną regulację temperatury w pokojach hotelowych drogą radiową oraz zdalaczynne monitorowanie pracą kotła i instalacji
solarnej drogą radiową lub Wi-Fi albo GMS

RPLU.05.01.00-06-0152/18

"WSCHODNIE CENTRUM INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE CHROBRY" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 276 627,74

1 035 930,87

673 355,02

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2019-11-30

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa DOMI-MET Dominik Bielak

CEL: Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa DOMI-MET Dominik Bielak. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących
działań: -Dach -Ściany zewnętrzne -Ściany zewnętrzne cokół -Podłoga na gruncie -Wymiana okien -Wymiana drzwi -System wentylacji -Oświetlenie -Klimatyzacja Panele fotowoltaiczne -System grzewczy -System zarządzania energią W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: NA
POZIOMIE PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z OZE NA POZIOMIE REZULTATU: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej Zmniejszenie
zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących
OZE

RPLU.05.01.00-06-0154/18

DOMI-MET DOMINIK BIELAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 565 714,05

1 042 570,17

677 670,61

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Kompleksowa termomodernizacja budynku firmy "Pajero" Sp. z o.o.

Projekt przewiduje realizację prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. poprawy efektywności energetycznej
przedsiębiorstwa "Pajero" Sp. z o.o.. Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i robót budowlanych. Projekt realizowany będzie w
oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą oddaną do
użytku nieruchomość, należącą do spółki "Pajero", znajdującą się w miejscowości Horbów Kolonia 29 C w której prowadzona jest działalność gastronomicznohotelarska. W ramach projektu przewidziano 2 kategorie działań: 1) Prace przygotowawcze; 2) Zakup robót i materiałów budowlanych. W wyniku realizacji
projektu 1 przedsiębiorstwo, tj. "Pajero" Sp. z o.o.otrzyma wsparcie, dzięki któremu zmodernizowany energetycznie zostanie budynek, w którym Wnioskodawca
prowadzi działalność gastronomiczno-hotelarską. Projekt przyczyni się ponadto do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery.

RPLU.05.01.00-06-0157/18

"PAJERO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

840 411,59

683 259,90

375 792,93

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej firmy TORYS Sp. z o.o.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację. Zadania mające wpływ na
zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej: - ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną lub styropianem; - wymianę drzwi aluminiowych na nowe; wykonanie nowej izolacji cieplnej instalacji c.o.; - wymianę oświetlenia na energooszczędne; - montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania instalacji
oświetleniowej i podgrzewu ciepłej wody użytkowej;

RPLU.05.01.00-06-0159/18

PPHU "TORYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

334 646,99

272 070,73

176 845,97

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej firmy "ZOMECH-ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych
dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy została dokonana na podstawie audytu energetycznego stanowiącego załącznik do niniejszego projektu. Projekt
zostanie zrealizowany w 1 zadaniu, które szczegółowo opisano w pkt. D1 wniosku o dofinansowanie (Zakres rzeczowo-finansowy). Wskaźniki projektu zostały
wskazane oraz opisane w pkt. CII i CIII wniosku. Grupy docelowe: nie dotyczy. Opis techniczno-ekonomiczny produktów, które zostaną wytworzone w trakcie
realizacji projektu: nie dotyczy.

RPLU.05.01.00-06-0160/18

"ZOMECH-ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

4 042 204,18

3 286 344,86

1 499 887,79

45,64 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-03-01

2020-08-28

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej firmy Budownictwo Piotr Skrzypek

Przedmiotowy projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej firmy BUDOWNICTWO Piotr Skrzypek poprzez kompleksowe działania prowadzące do
zmniejszenia zużycia energii z zastosowaniem technologii przyjaznych środowisku. Przygotowany audyt energetyczny potwierdza konieczność zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną, zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, zastosowanie automatycznego systemu zarządzania energią.
Osiągniecie tych celów będzie możliwe dzięki ociepleniu ścian, dachu, podłogi i wymianie okien, drzwi i bram zewnętrznych, przyczyni się przede wszystkim do
znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych. Zmiana źródła ciepła z pieca zasilanego w
części węglem i w części biomasą na piec zasilany biomasą z zastosowaniem systemu zarządzania energią spowoduje zmniejszenie zużycia energii cieplnej.
Wymiana źródeł światła na LED oraz zastosowanie zmodernizowanej linii technologicznej spowoduje znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
Najważniejsze spodziewane efekty realizacji projektu to zmniejszenie całkowitego zużycia energii o 60,32 % oraz ograniczenie emisji CO2 o 58,1 % i ograniczenie
emisji pyłów ( PM 10) o 57,9 % Osiągnięta dzięki projektowi poprawa efektywności energetycznej wpłynie na wzrost efektywności a w konsekwencji na wzrost
konkurencyjności firmy oraz całej gospodarki. Wszystkie założone w projekcie cele są w pełni realne do uzyskania i wynikają bezpośrednio z przeprowadzonego
audytu energetycznego.

RPLU.05.01.00-06-0161/18

BUDOWNICTWO PIOTR SKRZYPEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 074 905,00

1 678 517,98

1 091 036,62

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-11

2020-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Głęboka termomodernizacja budynku firmy BURSAKI Sp. z o.o.

Przedmiot projektu- termomodernizacja budynku spółki Bursaki Sp. z o.o. (gr. docelowa) - Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i
robót budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane
prace. Prace termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, należącą Wnioskodawcy, znajdującą się w Lublinie ul. Bursaki 14 o pow. 3522 m2 i
kubaturze 16912 m3, której prowadzona jest działalność gospodarcza. Cele projektu: 1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 74% 2. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza - CO2 o 89% oraz PM10 o 21%. 3. Produkcja energii elektrycznej z OZE(40kW). Zostaną osiągnięte 12 m-cy od zakończenia realizacji
projektu dzięki realizacji zadania zbiorczego: Termomodernizacja budynku firmy Bursaki Sp. z o.o.. Parce w ramach zad: Modernizacja c.o., ocieplenie dachu
biurowiec, ocieplenie dachu hala środkowa, ocieplenie ścian - murowane, wymiana drzwi, PV, wymiana okien, ocieplenie dachu hala z płyty, wymiana okien
dachowych, ocieplenie ścian- płyta . Efektem realizacji celów będzie spadek rocznych kosztów energii o 206850,00 zł.

RPLU.05.01.00-06-0162/18

BURSAKI SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 678 279,62

2 177 463,11

1 415 351,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-30

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "EKOBUD" Sp. z o.o. w Tomaszowie
Lubelskim.

W ramach projektu wnioskodawca zaplanował termomodernizację budynku handlowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z montażem mikro instalacji
RPLU.05.01.00-06-0163/18
fotowoltaicznej. W ramach projektu zaplanowano także przebudowę linii technologicznej - produkcyjnej do pakowania na bardziej efektywną energetycznie.
Główną grupą docelową realizowanego projektu pozostają pracownicy wnioskodawcy oraz lokalne społeczeństwo, dla których wykonanie poprawy efektywności
energetycznej przedsiębiorstwa będzie oznaczało realne korzyści związane ze zmniejszeniem oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
wyrażonego m.in. w zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło, zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej, redukcji CO2 oraz redukcji pyłów i wybranych gazów do
atmosfery. Dla planowanej inwestycji wnioskodawca uzyskał już wymagane decyzje administracyjne - brak sprzeciwu organu dla zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych. W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzona termomodernizacja jednego budynku o powierzchni użytkowej 518,80 m2, oraz
zostanie wykonana jedna instalacja (jedna jednostka wytwarzania) OZE - mikro instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,97 kW. Zawarcie umowy o dofinansowanie
zapewni realizację wskaźnika liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). Środki finansowe na realizację projektu będą pochodziły ze środków własnych
Wnioskodawcy.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EKOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

815 909,81

663 341,31

431 171,84

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-05-01

2021-04-30

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez głęboką termomodernizację.

Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie działań z zakresu głębokiej termomodernizacji budynku, pełniącego funkcję produkcyjną, magazynową i biurową na
RPLU.05.01.00-06-0164/18
potrzeby przedsiębiorstwa "DECONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Inwestycja dotyczy działań jak termomodernizacyjnych oraz związanych z
wykorzystaniem OZE. Uwzględniono również koszt Prac przygotowawczych. Celem głównym Projektu, który zostanie osiągnięty w wyniku przeprowadzonych prac
jest poprawa efektywności energetycznej, co, jak wynika z analizy Audytu energetycznego, w dłuższej perspektywie czasu pozwoli przedsiębiorstwu na niższe
koszty działalności. Założono również realizację celów szczegółowych. Na poziomie rezultatu są to: 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; 2. Ilość zaoszczędzonej
energii elektrycznej; 3. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów; 4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; 5.
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE; 6. Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE; 7. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących
OZE; 8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE; 9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;
10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.
Na poziomie produktu: 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; 2. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność
energetyczną; 3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; 4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji; 5. Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE; 6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.

DECONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

3 621 789,70

2 487 762,72

1 368 269,46

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-02-01

2020-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku warsztatowo-usługowego POLCAR Przedsiębiorstwo Transportowe Bogdan Kałabunowski

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie komfortu cieplnego użytkowników i obniżenie kosztów ogrzewania budynku warsztatowego przedsiębiorstwa POLCAR.
RPLU.05.01.00-06-0165/18
Przeprowadzona inwentaryzacja obiektu, przeprowadzony audyt energetyczny oraz wnioski z obecnego użytkowania obiektu doprowadziły do zdefiniowania
niezbędnych usprawnień. Bazując na przeprowadzonej analizie wariantów w audycie energetycznym przedmiotowy projekt obejmuje realizację następujących
działań związanych z głęboką, kompleksową modernizacją energetyczną budynku: ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu i podłóg (należy docieplić przegrody i
zapewnić wymagany współczynnik przenikania ciepła), wymiana okien (pożądana wymiana stolarki okiennej na bardziej efektywne energetycznie o niższym
współczynniku przenikania ciepła), wymiana bram, modernizacja instalacji c.o. oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu (wymiana źródła ciepła oraz
systemu wykorzystania OZE); wymiana oświetlenia (na energooszczędne). Dostosowanie przegród poddanych termomodernizacji do wymaganych Warunków
Technicznych, przy współfinansowaniu środków z dotacji RPO działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Przedmiotowy projekt
doprowadzi do znacznych oszczędności w eksploatacji obiektu oraz powstania energii z OZE, wykorzystywanej na cele własne - zmniejszenie zapotrezebowania na
energię o ponad 92% (audyt energetyczny strona 6). Wartość projektu wynosi 224 392,73 PLN. Projekt ze względu na swój zakres nie wymaga żadnych pozwoleń.
Termin realizacji projektu od marca 2019 roku do października 2019 roku. Projekt jest gotowy do realizacji pod względem prawnym, organizacyjnym i
finansowym.

POLCAR PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE BOGDAN KAŁABUNOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

276 003,07

224 392,73

145 855,24

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-03-01

2019-11-22

Konkursowy

12 Transport i składowanie

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej w firmie MAKK POLSKA sp z o.o.

Cele projektu: 1.Poprawa efektyw. Energetycz. obiektu 2. Zmniejsz. zużycia energii cieplnej dzięki wymianie źródła ciepła na nowoczesną kotłownię zasilaną
RPLU.05.01.00-06-0167/18
pelettem drzewnym. 3. Zmniejsz. emisji zanieczy. do powietrza.Do redu. Zanieczy.przyczyni się także wymiana źródła ciepła na kotłownie zasilaną pelletem
drzewnym4. Prod. energii elektry. z OZE -zastos. paneli fotowolt. umożliwi produk.energii elektry. z OZE.Zadania, które Wnioskod. planuje zrealizować w ramach
projektu: Moderniz. Energet. budynku, w ramach tego zadania wykonana zostanie kompleks. termomoder. budynku oraz zamont.OZE. Zostaną wykonane działania: Modern. instalacji c.o.- 1szt, - Montaż paneli fotowol.-12szt. - Wymiana okien -103szt.- Ociep.dachu wełną mineralną-1400m2- Ociepl. ścian zewnę. Przedsion.
tynkiem ciepłochł.- 45m2,Ociepl. ścian zewnętrz. gr.65 cm tynkiem ciepłoch.-375m2 - Ociep. ścian zewnętrz. gr.78 cm tynkiem ciepłochłonnym-535m2- Ociepl.
ścian zewnętrz. gr. 89cm tynkiem ciepłochło.-390m2- Ocieplenie ścian zewnęt. gr.96 cm tynkiem ciepłochło.-196m2- Wymiana drzwi zewnętrznych . 9szt.Ociepl.stropu nad piwnicami-370m2- Ocieple. ścian zewnęt. gr. 64cm tynkiem ciepłochł.-138m2- Ocieplenie ścian zewnęt.h gr. 77cm tynkiem ciepłochł.-120m2Ociep. podłogi na gruncie styrop.- 480m2;koszt łącznie netto1430413,01zł;Gr. docelowa- firma Wnioskodawcy.Planowane do osiągniecia wskaź.:Liczba wybud.
Jedn. Wytwa. energii elektr.j z OZE;Liczba wybud. jedn. Wytwa. energii cieplnej z OZE;Ilość zaoszczę. energii cieplnej; Zmniej. zużycia energii końc. w wyniku reali.
Projek.; Szaco. roczny spadek emisji gazów cieplar.;Prod. energii elektry. z nowo wybud.instalacji wykorzyst. OZE;Prod. energii elektr. z nowo wybudo.h/nowych
mocy wytwór. inst. wykorzys. OZE;Produkcja energii cieplnej z nowo wybudo.h instalacji wykorzyst. OZE;Dodat.zdolność wytwarz. energii ze źródeł
odnawial.;Dodat.zdolność wytwarz. energii elektry. ze źródeł odnawial.; Dodatk. zdolność wytwarz. energii cieplnej ze źródeł odnawial.

MAKK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 764 328,00

1 328 959,04

863 823,37

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2020-07-01

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa IMPALA SA

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej dwóch budynków firmy IMPALA SA, poprzez obniżenie kosztów ogrzewania oraz obniżenie
kosztów EE. Projekt obejmuje kompleksowe działania w zakresie poprawy EE w zakresie: BUDYNEK W LUBLINIE: - Ocieplenie dachu - Wymiana oświetlenia na LED Wymiana okien w części magazynowej - Wymiana bram - Ocieplenie podłogi na gruncie - Modernizacja Instalacji co - Ocieplenie ścian części magazynowej Wymiana drzwi w części magazynowej BUDYNEK W NASUTOWIE: - Wymiana oświetlenia na LED - Wymiana bram - Ocieplenie dachu - Wymiana drzwi - Wymiana
okien - Montaż instalacji solarnej - Montaż instalacji fotowoltaicznej Wskaźniki Produktu Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnospr. 2szt.
Liczba przeds.w otrzymujących wsparcie - 1 szt. Liczba przeds., które w wyniku wsparcia poprawiły EE - 1 szt. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
cieplnej z OZE 2 szt. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 3479,04 m2
Rezultatu Dodat. zdolność wytwarzania E ze źródeł odnawialnych: 0,0431 MW/rok Dodat. zdolność wytwarzania energii EE ze źródeł odnawialnych: 0,0399
MWe/rok Dodat. zdolność wytwarzania EC ze źródeł odnawialnych: 0,0032 MWt/rok Ilość zaoszczędzonej EC: 1185,49 GJ/rok Ilość zaoszczędzonej EE: 89,94
MWh/rok Prod. EC z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzyst. OZE: 2,725 MWht/rok Prod. EC z nowo wybud. instalacji wykorzyst.
OZE: 2,725 MWht/rok Prod. EE z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 38,626 MWhe/rok Prod. EE z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE:38,626 MWhe/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 154,07 ton równ. CO2/rok Zmniejszenie
zużycia e. końcowej w wyniku realizacji p.: 1509,26 GJ/rok Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywn. E została wykonana na podstawie audytu
energ.

IMPALA SPÓŁKA AKCYJNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 273 586,28

1 850 127,05

1 202 582,54

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-02-01

2020-04-30

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Głęboka termomodernizacja budynku firmy Z.P.U.H. Borkop Jan Boroch

Przedmiot projektu- termomodernizacja budynku firmy "Borkop" Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Jan Boroch . Do głównych działań projektowych zaliczyć RPLU.05.01.00-06-0174/18
należy zakup materiałów i robót budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w
nim i rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość gdzie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą,
znajdującą się w Józefowie nad Wisłą, 24-340 Mazanów Krasne ,o powierzchni 254,60 m2 i kubaturze 849,83 m3, której prowadzona jest działalność
gospodarcza. Cele projektu: 1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 93,08% 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza - CO2 o 94,09% i PM 10 o
99,99; 3. Produkcja energii elektrycznej z OZE(3,20 kW). Zostaną osiągnięte 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu dzięki realizacji zadania zbiorczego:
Termomodernizacja budynku firmy Borkop" Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Jan Boroch . Parce w ramach zad: 1. Modernizacja c.o. 2. Wymiana okien 3.
Wymiana drzwi 4. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,60 kW 5. Ocieplenie ścian zewnętrznych - piwnica 6. Modernizacja instalacji oświetleniowej wymiana na LED 7. Ocieplenie stropodachu 8. Ocieplenie ścian fundamentowych 9. Ocieplenie podłogi na gruncie 10. Ocieplenie ścian zewnętrznych - parter 11.
Modernizacja wentylacji 12. Modernizacja instalacji c.w.u. .

"BORKOP" ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY JAN BOROCH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

919 953,01

386 076,72

250 949,85

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-07-31

Konkursowy

08 Budownictwo

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO FIRMY BETAX W LUBARTOWIE

Realizacja projektu obejmuje wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych na budynku w którym Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą
(budynek usługowo-handlowy) oraz zainstalowanie instalacji OZE. Zakres wszystkich zadań/prac objętych niniejszym projektem wynika z przeprowadzonego
audytu energetycznego ww. budynku. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Wnioskodawcy oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Realizacja przedsięwzięcia w pełnym zakresie pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych i pyłu PM10 (dzięki m.in. zastosowaniu pompy ciepła oraz pieca
na pellet) oraz na stworzenie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej.

ANDRZEJ KWIATEK ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "BETAX"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 830 000,00

2 295 374,87

1 491 993,65

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.01.00-06-0145/18

RPLU.05.01.00-06-0168/18

RPLU.05.01.00-06-0179/18

Termomodernizacja budynku usługowego z magazynem

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ich głęboką
RPLU.05.01.00-06-0180/18
termomodernizację. Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności (koszty związane z ogrzewaniem, podgrzewaniem ciepłej wody
użytkowej, zużyciem energii elektrycznej). Cele projektu są w pełni zgodne z celami działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, 5 Osi
priorytetowej Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna RPO WL 2014-2020. Projekt będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego - w
gminie miejskiej Puławy, miejscowości Puławy. Na terenie nieruchomości będącej w dyspozycji wnioskodawcy znajdują się dwa budynki: budynek handlowousługowy i magazyn. Budynek handlowo-usługowy: 1 kondygnacja, 243,1 m2 powierzchni użytkowej, kubatura - 667,1 m3, ściany zewnętrzne wykonane z
gazobetonu o gr. 24 cm, dach pokryty blachą, okna i drzwi drewniane/PCV w złym stanie technicznym, oświetlenie tradycyjne żarowe, brak instalacji OZE, zły stan
techniczny instalacji co. Budynek magazynu: 1 kondygnacja, 79,4 m2 powierzchni użytkowej, 325,4 m3 kubatury, ściany zewnętrzne wykonane z gazobetonu o gr.
24 cm, Dach pokryty blachą, bez ocieplenia, okna i drzwi drewniane/PCV w złym stanie technicznym, ogrzewanie przy pomocy grzejników elektrycznych,
oświetlenie świetlówkowe starego typu. Do realizacji przedsięwzięcia lub do osiągnięcia zadeklarowanych celów projektu (wskaźników na poziomie rezultatu) nie
jest konieczne posiadanie innych niezbędnych zasobów technicznych. Wybrana przez wnioskodawcę lokalizacja gwarantuje powodzenie planowanej
działalności.

MAŁGORZATA CHABROS HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "JAMAX"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

563 049,85

322 910,84

209 892,01

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Kompleksowa termomodernizacja budynku firmy DIATRAK S.C.

Przedmiot projektu- termomodernizacja budynku przedsiębiorstwa Zakład Kamieniarski DIATRAK S.C. Adam Cnota, Magdalena Marecka (gr. docelowa) - Do
głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i robót budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną
audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, należącą do
Wnioskodawcy, znajdującą się w miejscowości Strzyżewice 11, 23-107 Strzyżewice. o pow. 494,2 m2 i kubaturze 1931,9 m3 w którym prowadzona jest działalność
gospodarcza. Cele projektu: 1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 84,92% 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza - CO2 o 82,16% oraz PM10 o
99,96% 3. Produkcja energii elektrycznej z OZE(4,54 MWh/rok). Zostaną osiągnięte 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu dzięki realizacji zadania
zbiorczego: Termomodernizacja budynku firmy DIATRAK S.C. Prace w ramach zad: Modernizacja linii c.o. ocieplenie dachu, modernizacja instalacji cwu, montaż
paneli PV, wymiana drzwi, wymiana oświetlenia LED, modernizacja linii technologicznej, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, ocieplenie podłogi na
gruncie, ocieplenie ścian fundamentowych, system zarządzania. Efektem realizacji celów będzie spadek rocznych kosztów energii o 140 349,93 zł.

DIATRAK S.C.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 374 770,49

1 921 526,88

1 248 992,47

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku firmy: Bujak Mateusz M.M.Bujak

W ramach inwestycji planujemy przeprowadzenie termomodernizacji budynku produkcyjno - usługowo - magazynowego, w celu osiągnięcia wysokiej
RPLU.05.01.00-06-0186/18
efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Projekt obejmie realizację kompleksowych zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej takich jak:
1.ocieplenie obiektu 2.ocieplenie wymiana podłóg 3.wymiana okien/drzwi 4. wymiana oświetlenia na energooszczędne 5. przebudowa systemu grzewczego 6.
zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku W projekcie będą wykorzystywane liczniki energii elektrycznej, oraz termostaty przy grzejnikach
płytowych. Ww elementy są obecnie użytkowane w istniejącej instalacji i nie będą wymieniane - zostaną ponownie zamontowane w w zmodernizowanej instalacji.
Projekt przewiduje dodatkowo również wdrożenie systemu zarządzania energią w budynku Deklarujemy dążenie do spełnienia norm określonych w PN-EN ISO
50001:2011 "Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania."

BUJAK MATEUSZ M.M.BUJAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 924 524,45

1 467 896,62

954 132,80

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-02-28

2020-06-30

Konkursowy

08 Budownictwo

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Wol-Bud

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest kompleksowa termomodernizacja PU-H "WOL-BUD" TOMASZ WOLSKI w Osmolicach I o powierzchni użytkowej 716,68 m2. W
ramach działań termomodernizacyjnych przewiduje się: budowę kotłowni jednofunkcyjnej opalanej biomasą (nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej), z
automatycznym podawaniem paliwa, z pełną automatyką pogodową, programatorem umożliwiającym stosowanie osłabień w ogrzewaniu, wyposażoną w
ciepłomierz, zmianę sposobu ogrzewania (w pomieszczeniach biurowych instalacja wodna dwururowa wyposażona nowoczesne grzejniki z zaworami
termostatycznymi, w pozostałych pomieszczeniach aparaty grzewczo-wentylacyjne zasilane wodą grzewczą o parametrach 80/600C), docieplenie przegród
budowlanych (ściany, dach, podłoga na gruncie), wymianę okien oraz bram, wymianę instalacji oświetlenia (tablice rozdzielcze, okablowanie, źródła światła
wraz z oprawami), wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne, wdrożenie systemu zarządzania energią w budynku. W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU
OSIĄGNIĘTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI: NA POZIOMIE PRODUKTU: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku
wsparcia poprawiły efektywność energetyczną Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
NA POZIOMIE REZULTATU: Sekcja C.III. Wniosku

PU-H "WOL-BUD" TOMASZ WOLSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 071 240,27

631 466,66

410 453,31

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-03-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku administracyjno - magazynowego przy ul. Starościńskiej 16 w Chełmie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku administracyjno - magazynowego Wnioskodawcy - Syntec Sp. z o.o. Spółka
RPLU.05.01.00-06-0190/18
Komandytowa oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Zadania zaplanowane w projekcie to: modernizacja systemu grzewczego, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana okien i drzwi,
docieplenie ścian zewnętrznych i ścian w gruncie, docieplenie stropodachu, docieplenie podłogi na gruncie, wdrożenie sytemu zarządzania energią w budynku.
Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 587,7 GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 27,4 MWh/rok;
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 12,0 MWhe/rok; Produkcja energii elektrycznej
z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 12,0 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 77,8 tony równoważnika
CO2/rok; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 686,3 GJ/rok; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
0,01976 MW; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,01976 MWe. Grupą docelową projektu jest przedsiębiorstwo Syntec
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, jego pracownicy i Klienci, jak również w sposób pośredni, dzięki poprawie jakości powietrza okoliczni mieszkańcy.

SYNTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

988 929,02

580 143,00

377 092,95

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2021-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania
zasobów w MŚP

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej firmy ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KONSPOŻ" SPÓŁKA JAWNA LESZEK MAŁOCHA
& KATARZYNAPRZYCHODZEŃ

Projekt przewiduje realizację prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. poprawy efektywności energetycznej
RPLU.05.01.00-06-0196/18
przedsiębiorstwa ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KONSPOŻ" SPÓŁKA JAWNA LESZEK MAŁOCHA & KATARZYNA PRZYCHODZEŃ. Do głównych działań projektowych
zaliczyć należy zakup materiałów i robót budowlanych. Projekt realizowany będzie w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz
przewidziane w nim i rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą oddaną do użytku nieruchomość, należącą do przedsiębiorstwa ZAKŁAD
USŁUGOWO-HANDLOWY "KONSPOŻ" SPÓŁKA JAWNA LESZEK MAŁOCHA & KATARZYNA PRZYCHODZEŃ (potwierdzeniem własności nieruchomości znajduje się w
przedłożonym do wniosku akcie notarialnym), znajdującą się w Lublinie, przy ul. Metalurgicznej 11, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. W ramach
projektu przewidziano 2 kategorie działań: 1) Prace przygotowawcze; 2) Zakup robót i materiałów budowlanych. W wyniku realizacji projektu 1 przedsiębiorstwo,
tj. ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KONSPOŻ" SPÓŁKA JAWNA LESZEK MAŁOCHA & KATARZYNA PRZYCHODZEŃ otrzyma wsparcie, dzięki któremu zmodernizowany
energetycznie i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostanie 1 budynek, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Projekt
przyczyni się ponadto do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KONSPOŻ" SPÓŁKA JAWNA LESZEK MAŁOCHA &
KATARZYNA PRZYCHODZEŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

2 452 686,01

1 314 053,66

854 134,87

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-09-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku handlowo-usługowego wraz montażem instalacji fotowoltaicznej.

W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował termomodernizację budynku handlowo-usługowego wraz z montażem mikro instalacji fotowoltaicznej. W oparciu
o wynikający z opracowanego audytu energetycznego wybór optymalnego wariantu technologicznego w ramach projektu zostaną zrealizowane m.in.:
modernizacja instalacji c.o., modernizacja oświetlenia, wymiana stolarki okiennej stalowej i drewnianej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana bramy
przemysłowej, docieplenie dachu i stropodachu, docieplenie ścian od zewnątrz styropianem, docieplenie ścian płytą warstwową z rdzeniem z pianki
poliuretanowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż systemu zarządzania energią. Główną grupą docelową projektu pozostają pracownicy wnioskodawcy
oraz lokalne społeczeństwo, dla których wykonanie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa będzie oznaczało realne korzyści związane ze
zmniejszeniem oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne wyrażonego m.in. w zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło, zmniejszeniu zużycia
energii elektrycznej, redukcji CO2 oraz redukcji pyłów i gazów do atmosfery. Dla planowanej inwestycji Wnioskodawca uzyskał już wymagane decyzje
administracyjne - brak sprzeciwu organu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych Decyzja AB.6743.1.399.2018 wydana przez Starostę
Tomaszowskiego dnia 28.05.2018 r. W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku o powierzchni użytkowej 2 150,35 m2,
oraz zostanie wykonana jedna instalacja (jedna jednostka wytwarzania energii) OZE - mikro instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,15 kW oraz jedna instalacja
wytwarzania ciepła z OZE - montaż kotła na biomasę (pelet). Zawarcie umowy o dofinansowanie zapewni realizację wskaźnika liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI1). Środki finansowe na realizację projektu będą pochodziły z pożyczki w wysokości 600.000,00 zł udzielonej Wnioskodawcy w formie
Aktu Notarialnego za Repertorium A Nr 3692/2018 oraz ze środków własnych.

RPLU.05.01.00-06-0197/18

MEBLO-DOM EWA NĘDZYŃSKA, MAGDALENA WÓJCIK SPÓŁKA CYWILNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 765 767,43

1 435 583,28

933 129,12

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-05-01

2021-05-31

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa DAMBUD Damian Łysiak

Projekt przewiduje realizację prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu, tj. poprawy efektywności energetycznej
przedsiębiorstwa DAMBUD Damian Łysiak. Do głównych działań projektowych zaliczyć należy zakup materiałów i robót budowlanych. Projekt realizowany będzie
w oparciu o spójny z dokumentacją techniczną audyt energetyczny oraz przewidziane w nim i rekomendowane prace. Prace termomodernizacyjne obejmą oddaną
do użytku nieruchomość, należącą do przedsiębiorstwa DAMBUD Damian Łysiak, znajdującą się w miejscowości Zalesie Kolonia, działka nr 376/31 w której
prowadzona jest działalność gospodarcza. W ramach projektu przewidziano 3 kategorie działań: 1) Prace przygotowawcze; 2) Zakup robót i materiałów
budowlanych; 3) Zakup nowego środka trwałego. W wyniku realizacji projektu 1 przedsiębiorstwo, tj. DAMBUD Damian Łysiak otrzyma wsparcie, dzięki któremu
zmodernizowany energetycznie i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostanie 1 budynek, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą. Projekt przyczyni się ponadto do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

RPLU.05.01.00-06-0198/18

DAMBUD DAMIAN ŁYSIAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.1. Poprawa efektywności energetycznej Brak poddziałania
przedsiębiorstw

1 176 532,38

853 941,41

555 061,90

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2020-04-30

Konkursowy

08 Budownictwo

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz
środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU DYDAKTYCZNEGO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 36B W LUBLINIE

Cele projektu to: - zwiększenie efektywności energetycznej budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie; - poprawa jakości
środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu; zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku poddanego termomodernizacji; - poprawa warunków nauki i pracy w budynku poddanym termomodernizacji. Projekt
obejmuje termomodernizację budynku Wydz. Elektrotechniki i Informatyki PL: powierzchnia użytkowa 1408,5m2, kubatura 6 640,5m3, długość 51,5m, szerokość
15,5m liczba kondygnacji 2. Zakres prac obejmuje m.in.: - montaż OZE ( ogniwa fotowoltaiczne), - wymiana opraw oświetleniowych dostosowanych do
oświetlenia LED, - wykonanie systemu BMS, - wymiana instalacji c.o., - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych stropodachu oraz ścian fundamentowych, montaż nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach. Planowany całkowity koszt termomodernizacji wynosi 1 426 672,84 zł. W ramach projektu
zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: Produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków- 1; Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
cieplnej z OZE- 1; Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 1408,5 m2; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE- 0,01 MW;
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publ. - 197200 kWh/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów ciepl. -94,3 t/ CO2/rok, ilośc
zaoszczędz. Energii cieplnej 985,1 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej en. elektr. 37,3 MWh/rok, prod. en. elektr. z nowo wybud. Inst. wykorz. OZE 10,2 MWhe/rok. Grupy
docelowe projektu: studenci, kadra dydaktyczna, administracja, przyjezdni. GR DOCELOWA: społeczność PL (kadra naukowa, studenci, administracja). Projekt jest
zgodny z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Lubelskiej.

RPLU.05.02.00-06-0001/16

POLITECHNIKA LUBELSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 233 209,99

964 000,49

819 400,39

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-01-15

2018-04-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojsławice

a)Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach:1)wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania wraz z armaturą w całości na
nową2)montaż zasobnika cwu, kotła na pellet 3)ocieplenie ścian zewnętrznych,stropodachu,4)wymiana stolarki okiennej i drzwiowej b)Zespół Szkół Publicznych
w Wojsławicach-Kolonii 1A:1)wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania wraz z armaturą w całości na nową2)montaż gruntowej pompy
ciepła wraz z armaturą3)wymiana stolarki okiennej4)ocieplenie ścian zewnętrznych w starej części szkoły c)Dom Kultury w Wojsławicach:1)wymiana instalacji
ciepłej wody użytkowej wraz z armaturą w całości na nową 2)montaż zasobnika cwu, instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturą3)montaż powietrznej
pompy ciepła d)Świetlico-remiza w Rozięcinie 41:1)ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu wewnętrznego2)wymiana stolarki okiennej i drzwiowej3)montaż
zasobnika cwu4)wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania5)montaż kotła na pellet e)Świetlico-remiza w Nowym Majdanie 70:
1)ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu wewnętrznego2)wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 3)montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz kotła na pellet
wraz z armaturą. Grupy docelowe: interesariusze bezpośredni projektu: pracownicy gminy Wojsławice, usługobiorcy świetlic gminnych, Domu Kultury oraz
budynku terapii zajęciowej, pracownicy i uczniowie szkoły podstawowej oraz strażacy z OSP. Interesariusze pośredni: mieszkańcy i przedsiębiorcy gminy
Wojsławice. Interesariusze drugorzędni: społeczność województwa Lubelskiego, turyści, przedsiębiorcy i osoby odwiedzające gminę Wojsławice. Rezultatem
kluczowym jest osiągnięcie produkcji energii cieplnej z OZE w wysokości:0,360MW, redukcja energii finalnej 535260,96kWh/rok oraz redukcja
CO2:251482,69kg/rok. Gmina Wojsławice nie posiada programu ochrony powietrza i nie ma konieczności opracowania takiego programu (brak przekroczeń
poziomów dopuszczalnych).

RPLU.05.02.00-06-0001/17

GMINA WOJSŁAWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 088 005,91

2 308 033,16

1 961 828,17

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-02

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Zaraszowie

W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zaraszowie zlokalizowanej na
terenie Gminy Miejsko-Wiejskiej Bychawa. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. W ramach inwestycji osiągnięte zostanie zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 67,30 %. Zakres
robót wynikający z audytu:wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku - branża budowlana oraz sanitarna;zlecenie nadzoru inwestorskiego branży
sanitarnej oraz budowlanej;wykonanie nowej kotłowni z kotłem na pellet; wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku wyposażonej w grzejniki płytowe z zaworami
termostatycznymi;wymiana bojlerów elektrycznych na termy elektryczne;montaż ciepłomierza w celu określenia zużycia ciepła dla potrzeb c.o.;wdrożenie systemu
pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku;wykonanie docieplenia stropodachu oraz nowego pokrycia z papy
termozgrzewalnej;wykonanie docieplenia ścian parteru i piętra, piwnic; odkopanie budynku oraz docieplenie ścian piwnic w gruncie; wymiana "starych" okien w
części ogrzewanej budynku;wymiana drzwi wejściowych (3 szt.);montaż nawiewników higrosterowanych w górnych ramach okiennych;wymiana okien w piwnicy
w części nieogrzewanej budynku;wykonanie dodatkowych robót związanych z termomodernizacją budynku.W ramach inwestycji osiągnięte zostaną następujące
wartości wskaźników rezultatu:1.Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 600,9 GJ/rok; 2.Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych (CI32): 265 700 kWh/rok; 3.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 84,8 tony równoważnika CO2/rok; 4.Produkcja energii
cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 74,6 MWh/rok.

RPLU.05.02.00-06-0002/16

GMINA BYCHAWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

878 892,39

590 321,04

501 772,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-09-09

2018-12-08

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Annopol

Planowany do realizacji projekt dotyczy termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Annopol, tj. Szkoły
Podstawowej w Borowie (Borów 30, 23-235 Annopol), Szkoły Podstawowej w Dąbrowie (Dąbrowa 91, 23-235 Annopol), Szkoły Podstawowej w Janiszowie
(Janiszów 74, 23-235 Annopol), Szkoły Podstawowej w Opoce (Opoka Duża 5, 23-235 Annopol) oraz Urzędu Miejskiego (Rynek 1, 23-235 Annopol). W
szczególności zakres projektu obejmuje następujące działania: SP w Borowie (wymiana instalacji c.o., wymiana okien, docieplenie - ściana zewnętrzna, wymiana
drzwi zewnętrznych, montaż instalacji PV), SP w Dąbrowie (wymiana instalacji c.o. i grzejników, przebudowa instalacji c.w.u, wymiana drzwi zewnętrznych i
okien, docieplenie - ściana zewnętrzna, montaż instalacji PV), SP w Janiszowie (wymiana instalacji c.o., docieplenie - stropodach, wymiana okien i drzwi
zewnętrznych, docieplenie - ściana zewnętrzna, montaż instalacji PV), SP w Opoce (wymiana grzejników oraz instalacji c.o., docieplenie stropu, docieplenie ściana zewnętrzna, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż instalacji PV), Urząd Miasta (zmiana źródła ogrzewania na gazowe oraz wymiana grzejników,
docieplenie - ściana zewnętrzna, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, remont instalacji c.w.u oraz montaż kolektorów słonecznych). Prace budowlane
przynależne do pomieszczeń użyteczności publicznej uznano za kwal., natomiast prace dot. lokali mieszkalnych i usługowych uznano za wydatki
niekwalifikowane. Niekwalifikowane są również roboty polegające na dostosowaniu łazienek do niepełnosprawnych. Realizacja projektu wpłynie na znaczną
poprawę efektywności energetycznej budynków, co przejawiać się będzie ponad 67% spadkiem zapotrzebowania na energię. Ograniczenie zużywanych surowców
do produkcji energii przełoży się z kolei na ograniczenie redukcji CO2 do atmosfery oraz innych gazów cieplarnianych. Projekt pozytywnie wpływa na środowisko
naturalne w szczególności na powietrze atmosferyczne.

RPLU.05.02.00-06-0002/17

GMINA ANNOPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 257 621,46

1 621 436,20

1 378 220,71

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-10-31

2019-12-13

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Głównym celem projektu jest "Poprawa poziomu efektywności energetycznej infrastruktury publicznej, jakości powietrza atmosferycznego, sytuacji dochodowej
RPLU.05.02.00-06-0003/16
samorządu oraz świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych obiektu Samorządowego Ośrodka Kultury w
Jarczowie". Jego osiągnięcie planowane jest poprzez realizację następujących robót infrastrukturalnych wynikających z opracowanego na te potrzeby audytu
energetycznego: 1) docieplenie dachu budynku 2) modernizacja i docieplenie podłóg za pomocą warstw styropianowych 3) wykonanie warstwy izolacji termicznej
na cokole i ścianach budynku 4) wymiana stolarki drzwiowej 5) modernizacja instalacji c.o. obejmująca m.in. wymianę rurociągów grzewczych oraz grzejników 6)
usprawnienie systemu wentylacji (zastąpienie wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną wywiewną) 7) modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (wymiana
term i podgrzewacza) 8) modernizacja instalacji przesyłu czynnika grzewczego oraz przyłącza ciepłowniczego zaopatrujących budynek SOK w energię cieplną 9)
montaż ciepłomierza ultradźwiękowego w celu monitorowania i zarządzania zużyciem energii w budynku SOK Oczekiwanym rezultatem przeprowadzonych działań
infrastrukturalnych będzie ponad 90% zmniejszenie zapotrzebowania na energię w analizowanym budynku (373,31 GJ/rok). Przeprowadzenie termomodernizacji
pozwoli to także na wygenerowanie wymiernych efektów ekologiczno - środowiskowych w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych w wysokości - 28,89 ton
ekwiwalentu CO2/rok. Dodatkowym elementem przedsięwzięcia będzie przeszkolenie pracowników SOK z zakresu obsługi wdrożonych rozwiązań i urządzeń celem
efektywnego gospodarowania zasobami energii oraz odpowiednie oznakowanie budynku zawierające informacje o wygenerowanym przez projekt efekcie
ekologicznym. Grupę docelową projektu stanowi 180 osób korzystających ze zróżnicowanych tematycznie usług oferowanych przez SOK w Jarczowie.

GMINA JARCZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

413 511,47

340 612,99

289 521,04

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2014-03-10

2019-11-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL. Celem głównym P. jest poprawa jakości środ.naturalnego w gm. Szczebrz. poprzez kompleks. termomodern. budynków użyt. Realizacja ww. celu możliwa będzie
RPLU.05.02.00-06-0004/17
OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE
poprzez osiągnięcie celów szczegół., tj. zmniejszenie zapotrzeb. na ciepło, wykorzystanie energii z OZE oraz obniżenie kosztów oświetlenia. W ramach P. zostaną
wyk. rob. termomoderniz. obiektów szkolno - wychow. w Szcz-e ul. Ogrodowa 16. Przedmiotem P. jest ociepl. ścian zewn.budynku wraz ze ścianami fundam.
styropianem,ocieplenie stropodachu wentylow. i stropodachu niewentylow., wym. częściowa stolarki okiennej i drzwiowej o zwiększ.h parametrach izolacyjnych,
wym.a instalacji c.o. oraz montaż kolektorów słon. jako dodatkowe źr. wspomagające system podgrzewania c.w.u.Instalacja c.o.będzie wyposażona w system
zarządz. i monitorow. energią umożliwiający zmniejszenie a zarazem szczegółowe określenie zużycia energii. Natomiast kolektory słon., jako OZE wpłyną na
oszczędności w przygotowaniu c.w.u. Dodatk.m zadaniem oszczędnościowym jest wymiana oświetl. na energooszcz. Zakres prac wg branż: B. BUDOWLANA:
Dociepl. ścian zewnętrz. z kolorystyką elewacji - Segment 1,2,3,4,5, Łączniki: 1-2-3-4, sala gimnastyczna; kotłownia; B. SANITARNA: instalacja C.O., instalacja
solarna C.W.U; B. ELEKTRYCZNA: wymiana oświetl. jarzeniowego, KOTŁOWNIA (koszty niekwalifikowane): kotły C.O., kocioł parowy, instalacja wod-kan, wentylacja
i odprowadz. spalin, rurociągi i uzbrojenie rurociągów). Wszystkie roboty zmierzają do zmniejsz.a zużycia en.w całym budynku, a tym samym do zmniejsz. kosztów
i nakładów finans.pokładanych przez Inwestora. I. jest realizowana na terenach zdegradowanych i obejm.e działania niezbędne do kompleks. rewitalizacji
obszaru zgodnie z pkt.A1 SzOOP RPO WL.Projekt będzie realizowany na obszarze rewitaliz. ujętym w "Lok. Pr. Rewitaliz. Miasta Sz-n." Z wyremontow. bud. będzie
korzystać ok. 1500 os). Inne zadania to: promocja projektu, zarządzanie p. oraz przeprowadz. szkolenia pracown. z zakresu efektywn. energ.

GMINA SZCZEBRZESZYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

4 528 255,86

2 743 720,00

2 332 161,99

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków KP PSP w Świdniku (Budynku Biurowego i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, Budynku
RPLU.05.02.00-06-0006/16
Garażowego Wielostanowiskowego) wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku PSP o mocy 10 kWpi. Wszystkie koszty kwalifikowalne
wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego (Wykonanie regulacji instalacji c.o. wraz z montażem głowic elektronicznych zgodnie z projektem,Montaż
ciepłomierzy dla pomiaru zużycia ciepła dla c.o.,Docieplenie stropodachu,Docieplenie ścian, izolacja cieplna i przeciwwilgociowa fundamentów ). Roczne
zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków wynikające z audytu energetycznego wynosi 58,4 % (Budynek Garażowy) oraz 43,4 %
(Budynek JRG i Biurowy).Zasadność realizacji wybranego wariantu inwestycyjnego dla odnawialnych źródeł energii ( fotowoltaika) opisano w Audycie
energetycznym.Instalacja OZE jest w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu.Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i
zarządzania wykorzystaniem energii w budynku (zgodnie z załączoną specyfikacją). Grupą docelową będą pracownicy jednostki ratowniczej, realizującej zadania w
zakresie likwidacji pożarów, klęsk żywiołowych, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego. Wskaźniki projektu:ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej - 468,10 GJ/rok, Produkcja energii elektrycznej z nowowybudowanych mocy wytwórczych OZE -10,21 MWe/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii
pierwotnej w budynkach - 155 000 kWh/rok, liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 2 szt. , liczba budynków dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnosciami - 1 szt, powierzchnia zmodernizowanych energetycznie budynków - 2080,2 m2, zmniejszenie emisji CO2 - 36,4 ton/rok

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNIKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

724 112,30

581 505,71

494 279,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-08-05

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i
instalacją fotowoltaiczną

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (czystości powietrza) na terenie gminy Łaziska dzięki głębokiej termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji OZE w budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz ocieplenie przegród
zewnętrznych budynku. Dzięki temu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku, podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w gminie, redukcja wydzielanych do atmosfery gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych: (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2),
tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2), podniesienie potencjału gminy Łaziska w zakresie turystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości związane z poprawą
jakości środowiska naturalnego. Kluczowym rezultatem projektu będzie poprawiona jakość powietrza na terenie gminy Łaziska. Rezultat ten zostanie osiągnięty
poprzez zadania realizowane w ramach projektu, związane z montażem instalacji OZE wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz podjęte działania
modernizacyjne przegród zewnętrznych budynku. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są Gmina Łaziska oraz mieszkańcy gminy Łaziska
korzystający z efektów projektu. Pomimo iż w POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gm. Łaziska (nie
odnotowano przekroczenia poz. substancji podleg. ocenie jakości powietrza) to przedmiotowa inwest. wpisuje się w zakres działań obniżających emisję pyłu
PM10 z indywid. systemów grzewczych. Moc zainstalowanych instalacji OZE wynosi: instalacja PV 25 kW, gruntowa pompa ciepła 115 kW. Efektywność
energetyczna 78,61%, redukcja emisji CO2 101,631 Mg/rok

GMINA ŁAZISKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 328 877,31

1 605 543,64

1 364 712,09

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-08-06

2019-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.01.00-06-0182/18

RPLU.05.01.00-06-0189/18

RPLU.05.02.00-06-0006/17

Termomodernizacja obiektów szkoły w miejscowości Skierbieszów

W ramach projektu zaplanowano inwestycję polegającą na termomodernizacji kompleksu budynków Gimnazjum Publicznego i Zespołu Szkoły Podstawowej i
RPLU.05.02.00-06-0007/17
Przedszkola w Skierbieszowie. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie ef. en. w budynkach
użyteczności publicznej. W ramach inwestycji osiągnięte zostanie zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 65,02 %. Zakres robót wynikający z audytu
energetycznego: 1. Modernizacja systemu grzewczego - montaż pomp ciepła i wymiana instalacji co 2. wymiana stolarki drzwiowej, okiennej i luksferów, 3.
Docieplenie Stropów, 4. Docieplenie ścian, 5. wymiana źródeł światła na LED I montaż system zarządzania energią 6.Docieplenie podłóg. W projekcie przewidziano
następujące zadania: Dokumentacja techniczna; Audyt Energetyczny; Studium Wykonalności; Termomodernizacja; Nadzór inwestorski; Zarządzanie projektem;
Promocja projektu. Po stronie wydatków niekwalifikowanych ujęto: roboty dostosowawcze łazienki dla osób niepełnosprawnych, instalacja c.o. grzejnikowa,
oznakowania i zabezpieczenia ppoż, instalacje elektryczne - instalacja odgromowa i pomiary. W ramach inwestycji osiągnięte zostaną następujące wartości
wskaźników rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 948,49 GJ/rok Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) 241
109,00 kWh/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 59,03 tonCO2/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 10,00 MWh/rok
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 165,72 MWht/rok Produkcja energii cieplnej z
nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 165,72 MWht/rok, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 0,16, Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt 0,16

GMINA SKIERBIESZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 372 786,41

1 913 671,90

1 626 621,11

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-16

2020-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy

Przedmiot projektu: głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkół Publicznych) wraz z zastosowaniem OZE. Zakres: 1.
termomodernizacja obiektów zlokalizowanych w kompleksie budynków ZSP: a) budynek szkoły: ocieplenie stropu, ścian zew., wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, udrożnienie kanałów wentylacyjnych, wymiana podłogi na gruncie; b) gimnazjum: ocieplenie stropu, ścian zew., udrożnienie kanałów wentylacyjnych;
c) przyszkolny: ocieplenie stropu, ścian zew., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, udrożnienie kanałów wentylacyjnych; d) sala gimnastyczna: ocieplenie
stropu, ścian zew., udrożnienie kanałów wentylacyjnych. 2. modernizacja systemu grzewczego i instalacji c.w.u (kotłownia będzie dostarczać ciepło na potrzeby
c.o. i c.w.u. Zaprojektowano: pracę kaskadową pomp ciepła 50 kW (3 szt.) i 32 kW (1 szt.). Wymiana obecnego kotła na mniejszy- kondensacyjny olejowy o mocy
115 kW. Zamontowane liczniki ciepła i liczniki c.w.u.). 3. montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy maksymalnej 15600 W (liczba modułów-60),
zamontowana na budynku. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Z efektów skorzystają wszystkie osoby korzystające z usług
świadczonych w ZSP, tj. uczniowie i pracownicy placówki. Osiągnięte wskaźniki: -spadek emisji gazów- 193,15 tCO2; -spadek zużycia energii pierwotnej512042,67 kWh; -zaoszczędzona energia cieplna- 744,14 GJ; -produkcja en. elektrycznej z OZE- 17,46 MWh; -produkcja en. cieplnej z OZE-189,5 MWh; zaoszczędzona energia elektryczna- 17,46 MWh; -dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE- 0,19 MW -zmodernizowane budynki- 4 szt; - wybudowane jed.
wytwarzania en. elektr. z OZE- 1 szt; - wybudowane jed. wytwarzania en. cieplnej. z OZE- 1 szt; -pow. użytkowa budynków termomodernizowanych- 1400,44 m2. W
wyniku realizacji projektu, efektywność energetyczna wszystkich obiektów zwiększy się o 78% (na podst. audytów energetycznych

RPLU.05.02.00-06-0008/16

GMINA SOSNOWICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 545 453,01

1 186 212,43

1 008 280,55

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-31

2018-11-26

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (czystości powietrza) na terenie gminy Grabowiec dzięki głębokiej termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji OZE w budynku ośrodka zdrowia w Grabowcu oraz ocieplenie przegród
zewnętrznych budynku. Dzięki temu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku, podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w gminie, redukcja wydzielanych do atmosfery gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych: (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2),
tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2), podniesienie potencjału gminy w zakresie turystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości związane z poprawą jakości
środowiska naturalnego. Kluczowym rezultatem projektu będzie poprawiona jakość powietrza na terenie gm. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania
realizowane w ramach projektu, związane z montażem instalacji OZE wykorzystujących odnawialne źródła en. oraz podjęte działania modernizacyjne przegród
zewnętrznych budynku. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są Gmina Grabowiec oraz mieszkańcy gm. korzystający z efektów projektu. Pomimo iż
w POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gm. Grabowiec (nie odnotowano przekroczenia poz. substancji podleg.
ocenie jakości powietrza) to inwest. wpisuje się w zakres działań obniżających emisję pyłu PM10 z indywid. systemów grzewczych. Moc zainstalowanych
instalacji OZE wynosi: instalacja solarna 6 kW. Efekt energetyczny (% oszcz energii końcowej) 73,26% Zakres inwestycji: Modernizacja inst c.o. Zamurowanie
drzwi w piwnicy Wymiana bramy garażowej Ocieplenie stropodachu Ocieplenie ścian zewnętrznych Ocieplenie ścian piwnic nad gruntem Wymiana okien
piwnicznych Modernizacja inst c.w.u. z instalacją solarną na dachu Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie Ocieplenie podłogi w piwnicy Wymiana oświetlenia

RPLU.05.02.00-06-0008/17

GMINA GRABOWIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 071 452,57

589 544,32

501 112,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-29

2019-10-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Siennica Różana

Przedmiot projektu: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z zastosowaniem OZE. Zakres: 1. Baraki- świetlica: ocieplenie ścian zew, dachu,
RPLU.05.02.00-06-0010/16
stropu, podłogi i ścian fundamentowych. 2. Kozieniec- świetlica: ocieplenie ścian zew, stropu, ścian fundamentowych. 3. Siennica Królewska Duża- świetlica:
ocieplenie ścian zew, dachu, stropu nad ostatnią kondygnacją, ścian fundamentowych, częściowa wymiana okien i drzwi, poprawa systemu wentylacji. 4. Stójłoświetlica: ocieplenie ścian zew, dachu i stropu nad ostatnią kondygnacją, podłogi i ścian fundamentowych, wymiana drzwi, modernizacja c.o. (wymiana pieca na
paliwo stałe na ogrzewanie nagrzewnicami gazowymi). 5. Wola Siennicka- świetlica: ocieplenie ścian zew, dachu i stropu nad ostatnią kondygnacją, podłogi i
ścian fundamentowych, wymiana drzwi, poprawa systemu wentylacji. 6. Żdżanne- świetlica: ocieplenie ścian zew, dachu i stropu nad ostatnią kondygnacją, ścian
fundamentowych, poprawa systemu wentylacji. We wszystkich świetlicach zamontowane instalacje PV o mocy 2,6 kWp (10modułów). 7. Urząd Gminy: ocieplenie
ścian zew, stropu, ścian fundamentowych, wymiana drzwi, modernizacja c.o.; instalacja PV o mocy 10,1 kW (44 modułów). Celem jest poprawa efektywności
energetycznej budynków. Z efektów skorzystają wszyscy mieszkańcy Gminy, korzystający z budynków i usług w nich świadczonych. Osiągnięte rezultaty: -spadek
emisji gazów- 211,26 tCO2; -spadek zużycia energii pierwotnej- 1143474 kWh; -zaoszczędzona energia cieplna- 3099 GJ; -produkcja en. elektrycznej z OZE- 22,2
MWh; -zaoszczędzona energia elektryczna- 24,7 MWh; -dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE- 0,02 MW -zmodernizowane budynki- 7 szt; -wybudowane
jed. wytwarzania en. elektr. z OZE- 7 szt; -pow. użytkowa budynków termomodernizowanych- 2 409,34 m2; -bud. dostosowane do potrzeb niepełnosp- 7 szt.
Efektywność energetyczna wszystkich obiektów zwiększy się powyżej 80% (na podst. audytów energetycznych)

GMINA SIENNICA RÓŻANA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 578 762,92

1 333 135,86

1 133 165,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-26

2020-12-18

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II

Celem głównym planowanej inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach
RPLU.05.02.00-06-0010/17
użyteczności publicznej na terenie Dęblina. Projektem objęto 7 budynków. Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań
własnych samorządu lokalnego wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości życia oraz
rozwój miasta. Realizacja projektu umożliwi również obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców i wnioskodawcę na zapewnienie sprawnego
funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. Poza usprawnieniami termomodernizacyjnymi wynikającymi z przeprowadzonych audytów zaplanowano
wykonanie 7 instalacji PV (2 o mocy 11kW/szt; i po jednej o mocy:17;9;10;9,5;16 kW/szt. łącznie 0,084MW) oraz 4 solarne o mocy0,126MW . Projektem objęto
następujące budynki:Zespół Szkół: nr 4 i nr 3, Miejskie Przedszkole: nr 3, nr 3 - filia, nr 1, Miejski Dom Kultury, Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. W
ramach inwestycji osiągnięte zostaną rezultaty:Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 16789,53GJ/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 75,76MWh/rok;
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 305,43 MWht/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 305,43 MWht/rok; Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE
305,43MWht/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 81,74MWhe/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 81,74MWhe/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE 81,74MWhe/rok;Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 1131,84tonCO2/rok; Zmniejszenie rocznego zużycia
energii pierwotnej w bud. publ.5878791,13 kWh/rok

MIASTO DĘBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

15 214 170,62

10 228 927,07

8 694 587,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-09-05

2021-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja kompleksu budynków nr 42 i 207 - Klub Uczelniany w Dęblinie.

Celem głównym planowanej inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej - Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Grupą docelową projektu są mieszkańcy miasta Dęblin zwłaszcza pracownicy i
użytkownicy budynków WSOSP. W ramach projektu zaplanowano następujący zakres prac: węzeł cieplny, grzejniki, ocieplenie ścian zewnętrznych metodą
bezspoinową o gr. styropianu 15 cm, ocieplenie podłóg na gruncie o gr. warstwy 12 cm, ocieplenie stropodachu niewentylowanego oraz dachu styropianem o gr.
25 cm, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.w.u., zamontowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją, oświetlenie LED a także
wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku. W ramach wydatków niekwalifikowanych ujęto następujące roboty
budowlane: wykonanie oświetlenia scenicznego, branża budowlana roboty konstrukcyjne wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, branża sanitarna instalacja wodno - kanalizacyjna, branża elektryczna - oświetlenie awaryjne, instalacja ppoż, instalacja odgromowa, oświetlenie, branża sanitarna - przyłącza
centralnego ogrzewania i kanalizacji deszczowej. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1845,98 GJ/rok; Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych - 260,52 ton CO2/rok; Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych - 666594,56 kWh/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 48,76 MWh/rok.

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

14 125 056,83

7 293 987,57

6 199 889,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-03-25

2020-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku

Celem głównym projektu jest poprawa energochłonności budynków sektora publicznego i zwiększenia ich efektywności energetycznej,ochrona i poprawa stanu
RPLU.05.02.00-06-0012/16
środowiska naturalnego,poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Miasta Kraśnik poprzez głęboką termomodernizację
starszych budynków,modernizację sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła z wykorzystaniem OZE. Kluczowymi rezultatami projektu będą:1.Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych[199,90 tony równoważnika CO2/rok]2.Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE[12,35 MWht/rok]3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [12,35 MWht/rok]4.Zmniejszenie
rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach sektora publicznego[768 519,44 kWh/rok]5.Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej[2164,91 GJ/rok].Kluczowymi
produktami projektu będą:1.Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków[4 szt.]2.Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami[1 szt.]3.Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami[1 szt.]4. Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE[1 szt.]5.Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji[4350,02 m2]6. Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30)[0,0054 MW]7. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych[0,0054
MWt].Projekt skierowany jest do kilku grup interesariuszy a mianowicie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i jej pracownicy;mieszkańcy Miasta
Kraśnik;Samorząd lokalny-Urząd Miejski w Kraśniku;Instytucja zarządzająca RPO.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAŚNIKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 274 036,50

1 742 165,25

1 480 840,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-01-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Telatyn

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku
RPLU.05.02.00-06-0012/17
użyteczności publicznej w Gminie Telatyn - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Telatynie. Zaplanowany zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację
ww. budynku. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę
starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak również montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (panele
fotowoltaiczne oraz kocioł na pelet). Dzięki wymianie instalacji grzewczej, ociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zmniejszy się
emisja gazów z procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię elektryczną oraz poprawie ulegnie stan techniczny obiektu. Grupę
docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji stanowią uczniowie i pracownicy Szkoły Podst. i Gimn. w
Telatynie, urzędnicy oraz mieszkańcy Gminy Telatyn, którzy odczują realną poprawę stanu jakości powietrza. Wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości
życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektu
zauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym. Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i
elektryczną w budynku użyteczności publicznej. Kluczowymi rezultatami przedmiotowego projektu będą: -Ilość zaoszczędzonej energii: cieplnej: 4741,43GJ/rok,
elektrycznej: 57,2438MWh/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:498,6751CO2/rok, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych: 0,174MW, Liczba zmodern. energet. budynków -1 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE: elektrycznej -1 szt., cieplnej -1
szt.

GMINA TELATYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

4 530 575,99

3 089 310,94

2 625 914,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-25

2020-10-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W ramach
RPLU.05.02.00-06-0013/16
projektu wykonane zostaną prace polegające na kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych w miejscowościach Tworyczów na dz. ew. nr 373/2 obręb
ew. 14 Tworyczów i Michalów na dz. ew. nr 8/1 obręb ew. 16 Michalów PGR, położonych na terenie gminy Sułów. Przedsięwzięcie obejmuje zadania polegające na
wykonaniu ociepleń ścian zewnętrznych budynków, wykonanie ocieplenia dachu budynków, wykonania ociepleń stropu (Tworyczów) i ścian (Michalów) piwnic,
wykonanie ociepleń fundamentów budynków, wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV, wymianę drzwi wejściowych do budynków na aluminiowe,
wymiana kotła węglowego na kocioł jednofunkcyjny na pellet o mocy do 30 kW na potrzeby centralnego ogrzewania (Tworyczów), montaż nowego kotła na
pellet/zrębkę o mocy do 100 kW wraz z instalacją jednofunkcyjną na potrzeby centralnego ogrzewania (Michalów) oraz wymianę opraw na oprawy typu LED (w
przypadku szkoły w Michalowie, tylko części budynku zajmowanej przez szkołę). Dodatkowo projekt zakłada wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i
zarządzania wykorzystaniem energii. Przedmiotowy projekt jest spójny z "Planem gospodarki niskoemisyjnej". Roczne oszczędności kosztów energii będą wynosiły
odpowiednio 70,16 % dla SP w Tworyczowie oraz 94,51 % dla ZS w Michałowie. Audyty energetyczne wykazały, że dzięki termomodernizacji możliwe będzie
zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o 82,27% (budynek SP w Tworyczowie) oraz 85,36 % (budynek ZS w Michałowie). W wyniku real. proj. ilość
zaoszcz. en. ciepln. wyniesie 1 969,22 GJ/rok, zmniejsz. zuż. en pierwotnej - 697 078,61 kWh/rok, prod. en. ciepln. z nowo wyb. inst. OZE - 547,01 MWht/rok,
spadek emisji gaz. cieplarn. 169,945 tCO2/rok, prod. en. ciepln. z nowo wyb.mocy wytwórczych wykorzystujących OZE - 547,01 MWht/rok, dodatkowa zdolność
wytwarzania en. ze źr. odnaw. 0,14623 MW.

GMINA SUŁÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 819 627,38

1 343 175,42

819 367,21

61,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-31

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej na obszarze Gminy Serniki

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W ramach
projektu wykonane zostaną prace polegające na kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych w miejscowościach Nowa Wola i Wola Sernicka,
położonych na terenie gminy Serniki. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje zadania polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej
i jej sali gimnastycznej oraz budynku Gimnazjum w Woli Sernickiej, ociepleniu ścian piwnic, ociepleniu ścian wewnętrznych wydzielających sfery nieogrzewane
budynku Szkoły Podstawowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Gimnazjum, wymianie instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Szkoły Podstawowej, wymianie zaworów grzejnikowych na termostatyczne, modernizacji węzła cieplnego, wymiana źródła światła na energooszczędne.
W obiekcie Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w m. Nowa Wola zaplanowano prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropów na
poddaszu i nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków elewacyjnych, rozbiórka rynien i ponowne mocowanie na dłuższych
uchwytach, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę o mocy 75 kW, wymiana źródeł światła na
energooszczędne. Dodatkowo projekt zakłada wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w zmodernizowanych budynkach.
Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z "Planem gospodarki niskoemisyjnej", którego celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i
docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji z systemów grzewczych, dzięki przeprowadzonej głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

RPLU.05.02.00-06-0013/17

GMINA SERNIKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 194 564,92

1 747 905,78

1 485 719,89

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-03

2019-12-16

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej w gminie Michów

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków OPS w Michowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie, Przedszkola w
Michowie, Zespołu Szkół w Rudnie. Zakres prac : ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji CO. Projekt obejmuje
również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynkach (zgodnie z załączoną specyfikacją). Grupą docelową będą
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie, Przedszkola w Michowie, Zespołu Szkół w Rudnie oraz osoby korzystające z OPS w
Michowie. Budynki stanowią własność Gminy.

RPLU.05.02.00-06-0015/16

GMINA MICHÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 540 802,38

2 019 595,80

1 716 656,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-05

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną

Wnioskowany projekt polega na gruntownej energo-modernizacji budynku administracyjnego z częścią socjalną, zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni
ścieków w Opolu Lubelskim. Zakres inwestycji obejmie: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian cokołu, ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie
stropodachu wentylowanego, wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację instalacji CO w tym: wymiana grzejników, wymiana kotła węglowego na kocioł na
biomasę (kocioł na pelet typu ECO o mocy 65 kW będzie zlokalizowany w kotłowni na poziomie parteru) , montaż kolektorów słonecznych (kolektory typu
płaskiego o mocy łącznej 6,02 kW zlokalizowane będą na dachu budynku), modernizacja wentylacji. Koszt przewidzianych w projekcie prac został wyceniony na
kwotę 833106,55 zł netto z czego 586708,86 zł to koszty kwalifikowane zaś 246397,69 zł to koszty niekwalifikowane. Podziału tych kosztów dokonano na
podstawie regulaminu niniejszego konkursu zakładając konieczność przeprowadzenia kompleksowych prac modernizacyjnych. W zakresie robót
niekwalifikowanych znajdują się: oświetlenie wewnętrzna, instalacja uziemiająca i odgromowa, remont kominów, pokrycia dachowe, izolacja ścian poniżej
cokołu, fundamenty, ściany, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie. Rezultatem projektu będzie zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej wynoszące
1134,63 GJ/rocznie co stanowi aż 67,94 % w stosunku do stanu wyjściowego. Zrealizowana inwestycja pozwoli na zaoszczędzenie 29344 zł/rok, co pozwoli na
wykorzystanie tych środków do lepszego realizowania zadań własnych OPK powierzonych przez Gminę Opole Lubelskie polegających w ogólnym zarysie na
świadczeniu usług komunalnych na rzecz mieszkańców gminy. Projekt przyczyni się również do poprawy warunków pracy personelu pracującego na terenie
obiektu. Przedstawione działania i ich efekty wpisują się w realizację celu nadrzędnego, oszczędności energii w obiektach użyteczności publicznej województwa
Lubelskiego.

RPLU.05.02.00-06-0015/17

OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 024 721,03

556 708,86

473 202,47

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-25

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu.

Planowany projekt zakłada przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Drzewnych i ochrony Środowiska w Zwierzyńcu bez
RPLU.05.02.00-06-0016/16
zastosowania odnawialnych źródeł energii. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku wyposażonej w grzejniki płytowe z
zaworami termostatycznymi w układzie zamkniętym, montaż układu zmieszania pompowego (zawór trójdrogowy ze sterownikami i regulatorem, pompa) oraz
ciepłomierza na obiegu grzewczym w celu pomiaru zużycia ciepła przez instalację, wdrożenie systemu zarządzania energią, wykonanie docieplenia stropu,
wykonanie tynku ciepłochronnego (poza budynkiem dydaktycznym), wykonanie docieplenia podłóg oraz wykonanie wylewki betonowej, wymianę okien, remont
drzwi, wykonanie dodatkowych prac związanych z termomodernizacją budynku: montaż okien dachowych, instalacja odgromowa, przemurowanie kominów,
usprawnienie wentylacji grawitacyjnej, odkopanie ścian budynków, izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą, okładziny na elewacji, wykonanie opaski
wokół budynku. Dodatkowo w ramach prac termomodernizacyjnych wymienione zostaną parapety zewnętrzne i wewnętrzne a także orynnowanie oraz obróbki
blacharskie. Wszystkie prace są zgodne z polskimi i europejskimi normami. Kluczowe rezultaty projektu: 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1560,30 Gj/rok 2.
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) 520100,00 kWh/rok 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(CI34) 87,60 tony równoważnika CO2/rok. Grupą docelową są mieszkańcy powiatu zamojskiego. Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym: roboty budowlane wraz z instalacją odgromową oraz instalacja CO w szkole, schronisku, internacie, stołówce; dokumentacja techniczna,
audyt energetyczny, nadzór inwestorski, studium wykonalności oraz promocja projektu.

POWIAT ZAMOJSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

4 888 953,38

2 849 622,13

2 422 178,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-02

2020-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku SPZOZ w Nałęczowie

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Nałęczów poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności
RPLU.05.02.00-06-0016/17
publicznej. W ramach projektu zostaną wykonane roboty termomodernizacyjne budynku SPZOZ w Nałęczowie przy ul. Kolejowej 7. Realizacja projektu przyczyni
się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, a więc jest zgodna z celem Działania 5.2 RPO WL 2014-2020 - (realizacja zadań przyczyniających się do
wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego UE oraz Strategii Europa 2020). W zakresie projektu przewidziano: -opracowanie
Studium Wykonalności - zarządzanie projektem poprzez personel Wnioskodawcy - opracowanie dokumentacji technicznej w tym kosztorysów, audytu i projektów promocja Projektu w zakresie której przewidziano tablicę informacyjną i pamiątkową - zastosowanie kolektorów słonecznych, 7,5 kW obiekt. - roboty związane z
klimatyzacją - r. zw. z oświetleniem, koszt niekwal-kotłownią na gaz wraz z automatyką, modernizacją instalacji c.o. - r. zw. z dociepleniem przyziemia, wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej, termo: dachu, ścian nadziemnych,koszty niekwal-remont: attyk i kominów,schodów i galerii,demontaż świetlika i remont szachtu
żużlowni, demontaż i montaż szklanych daszków,wykonanie balustrad oraz instalacji odgromowej. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia dostępności
do nowoczesnej infrastruktury użytkowej, przez co w znacznym stopniu podniesie się jakość życia, a zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego ulegnie
zmniejszeniu. W wyniku realizacji projektu ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wyniesie 910,48 GJ/rok.O 392 523,52 kWh/rok zmniejszy się także roczne zużycie
e. pierwotnej. S zacuje się, że roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 63,95 tony ekwiwalentu CO2 (51,20%). Roczny spadek emisji NOx/NO2
wyniesie 35,79%, natomiast SOx/SO2 38,89%. Dodatkowa moc OZE= 0,0075 MW,a produkcja energii cieplnej 4,63 MWh/rok.

GMINA NAŁĘCZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 419 765,41

1 535 788,49

1 180 084,94

76,84 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-02-01

2019-12-28

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w miejscowości Tyszowce

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyszowcach - wymiana drzwi wejściowych,
RPLU.05.02.00-06-0017/16
wymiana bram garażowych, wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o., wymiana oświetlenia wewnętrznego. Wszystkie koszty
kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego. Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanego budynku wynikające z audytu
energetycznego wynosi 38,17 %, a w przypadku oświetlenia 66,74%. Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania
wykorzystaniem energii w budynku (zgodnie z załączoną specyfikacją). Grupą docelową projektu będą pacjenci oraz pracownicy Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej, realizującego zadania z zakresu ochrony zdrowia. Wskaźniki projektu: liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt., powierzchnia
użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 1378,50 m2, liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt., zmniejszenie
rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 74,06 kWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 334/13 GJ/rok.

GMINA TYSZOWCE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

533 751,10

328 792,22

279 473,38

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-20

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.02.00-06-0011/17

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Gminie Wysokie

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna Budynku Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 12 w Wysokiem. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają
bezpośrednio z audytu energetycznego (wykonanie nowej instalacji c.o. z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne,montaż układów
pomiarowych na poszczególnych obiegach grzewczych, wykonanie docieplenia ścian, wykonanie docieplenia ścian piwnic, wymiana "starych" okien na okna z
PCV, wymiana "starych" drzwi (3 szt.) na drzwi aluminiowe, wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, wymiana
opraw oświetleniowych na oprawy LED ). Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanego budynku wynikające z audytu energetycznego wynosi
50,6 %. Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku (zgodnie z załączoną specyfikacją).
Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Wysokiem zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 12 w Wysokiem. Budynek stanowi własność Gminy
Wysokie z siedzibą przy ul. Nowej 1 w Wysokiem, a zarządzany jest przez Dyrektora Zespołu Szkół.

RPLU.05.02.00-06-0018/16

GMINA WYSOKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 165 493,61

1 711 040,26

1 454 384,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-17

2019-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja Budynku Administracyjno - Technicznego WORD w Chełmie

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w Mieście Chełm poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W
ramach projektu wykonane zostaną prace polegające na kompleksowej termomodernizacji i adaptacji budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje zadania polegające na wykonaniu ociepleń ścian zewnętrznych budynku, wykonanie ocieplenia dachu budynku,
wykonanie ociepleń fundamentów budynków, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.,wymianę stolarki okiennej na okna z PCV (pięciokomorowa), wymianę drzwi
wejściowych do budynków na aluminiowe i drzwi wewnątrz budynku na drewniane, wymianę bram, montaż powietrznej pompy ciepła o mocy 22,5 kW, która
wyprodukuje energię cieplną o wartości 9,80 MWht/rok, wykonanie kotłowni wyposażonej w kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 45 kW, wymianę opraw
tradycyjnych na oprawy typu LED co pozwoli na zaoszczędzenie energii elektrycznej na poziomie 5,28 MW/rok, wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i
zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, montaż opomiarowania umożliwiającego odczyty zużycia ciepła przez instalację c.o. oraz ilość energii uzyskanie
z pompy ciepła. Dzięki realizacji przedsięwzięcia planuje się oszczędność energii cieplnej na poziomie 943.80 GJ/rok dla całego budynku oraz zmniejszenie
rocznego zużycia energii pierwotnej o 246400 kWh/rok. Dodatkowo projekt zakłada montaż opomiarowania umożliwiającego odczyty zużycia ciepła przez
instalację c.o. oraz ilość energii uzyskanie z pompy ciepła.

RPLU.05.02.00-06-0018/17

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W CHEŁMIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 293 801,96

845 168,11

718 392,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-07-07

2019-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość - ZS Wysokie, ZS Sitaniec.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej modernizowanych obiektów oraz wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej tj.: Zespół Szkół w Wysokiem oraz Zespół Szkół w Sitańcu. Zaplanowany w projekcie zakres robót budowlanych
obejmuje głęboką termomodernizację wyżej wymienionych obiektów. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana
emisja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej, jak również montaż instalacji urządzeń
wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne). Dzięki wymianie instalacji grzewczej, ociepleniu ścian
zewnętrznych oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do atmosfery, w tym CO2, obniżone zostaną koszty za
energię elektryczną oraz poprawie ulegnie stan techniczny obiektów. Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na
poziomie jego realizacji stanowią uczniowie i pracownicy budynków użyteczności publicznej tj. w/w placówek edukacyjnych, urzędnicy, jak również mieszkańcy
Gminy Zamość, którzy odczują realną poprawę stanu jakości powietrza. Wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki
zmniejszeniu zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektu zauważalne będą również na
szczeblu przyrodniczym. Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w dwóch budynkach
użyteczności publicznej. Kluczowymi rezultatami przedmiotowego projektu będą: - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 2 szt., Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 2 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 2 szt.

RPLU.05.02.00-06-0019/16

GMINA ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

4 839 371,94

3 304 978,64

2 809 231,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-18

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sieprawicach i adaptacja na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.

Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej-termomodernizacji i adaptacji budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Budynek ma dwie
kondygnacje nadziemne, częściowe podpiwniczenie i nieużytkowe poddasze. Celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynku poprzez
realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń.
W celu określenia zakresu prac przeprowadzono audyt energetyczny, który pozwolił na wybranie optymalnego wariantu termomodernizacji, który obejmuje:
ocieplenie istniejącego stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych budynku , ocieplenie ścian zewnętrznych
piwnic budynku, będących w kontakcie z gruntem i powyżej , wymiana starych okien w budynku na nowe oraz montaż nowych okien zgodnie z projektem
przebudowy, modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego w budynku poprzez wymianę starych żarowych i fluorescencyjnych źródeł światła na nowe
energooszczędne, montaż nowego centralnego systemu produkcji i dystrybucji c.w.u. w budynku, modernizacja instalacji grzewczej w budynku poprzez jej
całkowitą wymianę: demontaż istniejącej kotłowni, rurociągów i grzejników oraz montaż. Regulacja hydrauliczna instalacji celem dostosowania układu do
zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło. Ponadto utworzony zostanie system pomiaru i zarządzania energią. Grupą docelową projektu będą użytkownicy
budynku GOPS - mieszkańcy Gminy Jastków. Osiągnięte zostaną wskaźniki: -rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 379,34 GJ/rok; Zmniejszenie rocznego
zużycia energii pierw. w budynkach publ.(CI32)-kWh/rok 108 255, 90; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) tony równoważnika CO2
42,27; ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 2,88;- produktu: liczba zmodernizowanych energetycznie budynków- szt.1; powierzchnia użytkowa
budynków poddanych termomodernizacji 597,46 m2.

RPLU.05.02.00-06-0020/17

GMINA JASTKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 488 770,28

420 654,46

357 556,27

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-12-07

2019-12-16

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość - SP Mokre, SP Pniówek, SP Lipsko, SP Borowina
Sitaniecka.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach
użyteczności publicznej tj.: Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej, Szkoła Podstawowa w Lipsku, Szkoła Podstawowa w Mokrem oraz Szkoła Podstawowa w
Pniówku. Zaplanowany w projekcie zakres robót budowlanych obejmuje głęboką termomodernizację wyżej wymienionych budynków. Realizacja projektu
przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej
sprawności energetycznej oraz montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne). Dzięki wymianie instalacji
grzewczej, ociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do atmosfery w tym CO2,
obniżone zostaną koszty za energię elektryczną oraz poprawie ulegnie stan techniczny obiektów. Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z
realizacji projektu na poziomie jego realizacji stanowią uczniowie i pracownicy placówek dydaktycznych w/w placówek edukacyjnych, urzędnicy, jak również
mieszkańcy Gminy Zamość,a w dalszej kolejności całe województwo lubelskie, którzy odczują realną poprawę stanu jakości powietrza. Wpłynie to zdecydowanie
na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści
wynikające z projektu zauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym. Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na
energię cieplną i elektryczną w 4-ch budynkach użyteczności publicznej. Kluczowymi rezultatami przedmiotowego projektu będą: - Ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej: 3202,22 GJ/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 4 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 4
szt.

RPLU.05.02.00-06-0021/16

GMINA ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

4 799 821,45

3 139 221,77

2 668 338,49

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-06

2019-12-27

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie

Cele projektu to: - zwiększenie efektywności energet. budynków użyteczności publ. w Lublinie; - poprawa jakości środ. przyrod. poprzez wdrożenie rozwiązań
wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu; - zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poddanych
termo.; - poprawa warunków nauki i pracy w budynkach poddanych termo. Projekt obejmuje termo bud.: SzP Spec. nr 26 (kubat.: 9033,0 m3, pow. użytk.: 2047,0
m2), SzP nr 20 (kubat.: 16960 m3, pow. użyt.: 2891,3 m2), SzP nr 33 (kubat.: 10509,8 m3, pow. użyt.: 3167,9 m2), III LO (kubat.: 15700,0 m3, pow. użyt.: 2713,3 m2),
SzP nr 18 (kubat.: 16476,0 m3, pow. użyt.: 3505,8 m2) i Bursy przy ZSTK (kubat.: 7533,3 m3, pow. użyt.: 2728,4 m2). Zakres prac obejmuje m.in.: docieplenie
stropodachów i ścian zewn.; wymianę stolarki; instalację fotowoltaiczną; wymianę instalacji c.o. i c.w. i wentylacji mech.; przebudowę wymiennikowni ciepła;
remont pokrycia dachu, reg. węzła ciepl. Zadania w projekcie: studium wykonalności, dokumentacja tech. projektu, audyty energet., roboty budowlane, nadzór
autorski, promocja projektu. Planowany całkowity koszt termo wynosi 17 392 908,75 zł. Wskaźniki: Produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków6; Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE-1; Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji-17053,70;
Rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej-6840,40;Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)-1835200; Szacowany
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)-444,30; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE-4,70;Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30)-0,01; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych-0,01; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej- 19,70. Grupy docelowe projektu: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i bursy.

RPLU.05.02.00-06-0021/17

GMINA LUBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

18 039 207,45

9 934 592,50

8 444 403,61

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-04-20

2021-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie. Grupę docelową stanowią
mieszkańcy Łukowa. Projekt budowlany zawiera rozwiązania związane z termomodernizacją budynku, w tym m.in.: - docieplenia ścian, stropów, stropodachów
oraz ścian fundamentowych - wymiany częściowej stolarki okiennej - częściowa wymiana stolarki drzwiowej - wymiana grzejników c.o. wraz z termoizolacją
instalacji c.o. - wykonanie żaluzji zewnętrznych fasadowych Sali gimnastycznej - wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy schodów i
podestów - wykonanie nawierzchni zewnętrznych - przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na
energooszczędne - budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kWp (39,44 kWp) - system monitorowania i zarządzania energią. Ponadto wykonane zostaną
roboty towarzyszące (zakres dotyczący robót towarzyszących stanowi koszt niekwalifikowalny projektu). Kluczowe rezultaty: - Ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
(CI32) - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. W efekcie realizacji projektu ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wyniesie 4907,76
GJ/rok, a ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie 71,74 MWh/rok. Ilość energii elektrycznej produkowanej z OZE wyniesie 41,39 MWh/rok. Szacowany
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w związku z realizacją projektu wyniesie 390,83 tony równoważnika CO2/rok.

RPLU.05.02.00-06-0022/16

MIASTO ŁUKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

4 988 750,53

3 515 125,05

2 987 856,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-15

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Trawnikach wraz z wymianą źródła ciepła na pompy ciepła

Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego,poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz
zwiększenie atrakcyjności gminy Trawniki.Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Trawniki,użytkownicy i pracownicy Przedszkola w Trawnikach,a także
samorząd lokalny.Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku o 81,97%.Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki
osiągnięciu takich wskaźników rezultatu jak:Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 359,1[GJ/rok],Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej
4006,0[MWh/rok],Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 27,1345[MWht/rok],Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 27,1345[MWht/rok],Produkcja energii elektr. z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE 4006[MWhe/rok],Produkcja energii elektr.j z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących 4006
OZE[MWhe/rok],Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 21,497[tony równoważnika CO2/rok] Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w
budynkach publicznych 85962,3[kWh/rok],Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,05381[MWt/rok],Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii elektr. ze źródeł odnawialnych 0,003[MWe/rok],Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,05681[MW/rok].Zakres
prac:projekt izolacji ścian przy gruncie oraz ścian cokołowych,docieplenie ścian zewnętrznych budynku,docieplenie stropodachu,wymiana istniejącej stolarki
okiennej,wymiana istniejącej stolarki drzwiowej zewnęt.,remont istniejących schodów zewnętrznych,odtworzenie studzienek okiennych po wykonaniu izolacji
ścian,wymiana nawierzchni utwardzonych na terenie przedszkola,wymianę źródła ciepła na pompę ciepła - łączna moc grzewcza 66kW, il. pionowych kolektorów
gruntowych 17szt., montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30kW.

RPLU.05.02.00-06-0022/17

GMINA TRAWNIKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 620 246,78

1 007 453,32

856 335,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-25

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa pompy ciepła wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół oraz budynku Urzędu Gminy

W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował inwestycję polegającą na termomoder. trzech budynków: budynku Szkoły Podstawowej im. Marii SkłodowskiejCurie i Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej oraz budynku Urzędu Gminy zlokalizowanych na terenie Gminy Trawniki.Celem głównym projektu jest
ochrona i poprawa stanu środ. naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Trawniki,poprzez poprawę
efektywności energet. Bud. użytecz. publ.W ramach inwestycji osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników rezultatu: 1.Ilość zaoszczędz. ener. ciepl.
1410,43GJ/rok,2.Szac. roczny spadek emisji gazów cieplar. 129,2t. równoważ.CO2/rok,3.Prod. ener. ciepl. z nowowybudowanych/nowych mocy wytw.instal.
wykorzyst. OZE 18,35MWh/rok,4.Ilość zaoszczędz. Ener. elektr. 40,14MWh/rok, 5.Prod. ener. elekt. z nowo wybudowanych/nowych mocy wytw. instal. wykorzyst.
OZE 40,14MWh/rok,6.Prod. ener. elektr. z nowo wybudowanych instal. wykorzyst. OZE 40,14MWh/rok,7.Prod. ener. ciepl. z nowowybudowanych instal. wykorzyst.
OZE 18,35MWh/rok,8.Zmniejsz. rocznego zużycia ener. pierwotnej w bud. publ. 513054,60kWh/rok,9.Dodat. zdolność wytw. ener. ze źródeł odnawial.
0,0399MW/rok,10. Dodatkowa zdolność wytw. energii cieplnej ze źródeł odnawial. 0,465MWt/rok,11.Dodatkowa zdolność wytw. energii elektr. ze źródeł
odnawial. 0,0399MWe/rok. Efektywność energetyczna dla poszczególnych budynków wynosi:Urząd gminy-63,63%,Budynek gimnazjum-68,49%,Budynek Szkoły
podstawowej-69,90%;średnio dla projektu 67,34%.W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół i
Urzędu Gminy,Budowa pomp ciepła i modernizacja instalacji c.o.,Promocja projektu,Nadzór inwestorski,Opracowanie dokumentacji technicznej,Opracowanie
Studium Wykonalności,Sporządzenie wniosku aplikacyjnego,Budowa instalacji fotowoltaicznej.W zakresie OZE w ramach projektu powstanie instal. fotowolt. i
pompy ciepła.Grupą docelową są mieszkańcy Gminy Trawniki.

RPLU.05.02.00-06-0023/17

GMINA TRAWNIKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

5 306 811,46

3 719 716,42

3 161 758,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-07-13

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa

Celem głównym jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Poniatowa.Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
wielokierunkowy (w części dotyczącej kosztów kwalifikowanych-dotyczy realizacji prac wynikających z audytów energetycznych)w tym poprawa izolacyjności
cieplnej przegród budowlanych i przebudowa instalacji c.o. dla obiektów:1.Szkoła Podstawowa im.S.Żeromskiego w Poniatowej z montażem kolektorów
słonecznych i przebudową węzła cieplnego.2.Gimnazjum im.Jana Pawła II w Poniatowej 3.Stołówka przy szkole podstawowej w Kowali Drugiej 4.Szkoła
Podstawowa w Niezabitowie z montażem kolektorów słonecznych i przebudową kotłowni.5.Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej z przebudową
kotłowni.6.Urząd Miejski w Poniatowej z montażem ogniw fotowoltaicznych,wymianą w pomieszczeniach opraw oświetleniowych na energooszczędne i
przebudową zasilania c.o.7.Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej z montażem kolektorów słonecznych i przebudową węzła cieplnego.8.Kino Czyn w
Poniatowej z przebudową zew.instalacji c.o..Grupę docelową stanowią mieszkańcy gminy oraz kadra Wnioskodawcy.W wyniku realizacji zakresu rzeczowego
nastąpi poprawa efektywności energetycznej 8 budynków objętych projektem o sumie pow.użyt.16864,12m2.Moc paneli słonecznych:SP Poniatowa-18,06kW;SP
Niezabitów-6,02kW;CKPiT-6,02 kW, UM moc paneli fotowoltaicznych18 kW.Rezultatem tych działań będzie:-ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 7666GJ/rok dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30)0,048MW-zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
(CI32)-szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)719 ton równoważnika CO2/rok-produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 15,5MWhe/rok-produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 24MWht/rok-ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 15,3MWh/rok.
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GMINA PONIATOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

9 921 124,56

6 336 028,91

5 385 624,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-08

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - etap II

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach
użyteczności publicznej tj. Świetlice Wiejskie w: Chorążance, Jezierni, Przeorsku, Rabinówce, Rogóźnie Kolonii, Rudzie Wołoskiej, Typinie, Ulowie, Świetlica
Wiejska oraz Szkoła Podstawowa w Rogóźnie, Szkoła Podstawowa w Jezierni, Szkoła Podstawowa w Typinie. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości
powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak
również montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (pompy ciepła). Dzięki wymianie instalacji grzewczej, ociepleniu dachu,
stropodachu, ścian zewnętrznych oraz ścian w gruncie, wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do atmosfery w tym
CO2, obniżone zostaną koszty za energię cieplną oraz poprawie ulegnie stan techniczny obiektu. Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z
realizacji projektu na poziomie jego realizacji stanowią pracownicy oraz osoby korzystające z usług świadczonych przez świetlice wiejskie remizo-świetlice,
uczniowie i pracownicy Szkół, jak również mieszkańcy Gminy, którzy odczują realną poprawę stanu jakości powietrza. Wpłynie to zdecydowanie na podniesienie
jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektu
zauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym. Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną
obiektów użyteczności publicznej. Kluczowe rezultaty projektu: - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 4894,44 Gj/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynków - 11 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 9 szt.

RPLU.05.02.00-06-0024/17

GMINA TOMASZÓW LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

5 816 062,32

3 663 512,73

3 113 985,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-22

2020-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Białopole

Projekt polega na wykonaniu term. bud. UG Białopole, ul Chełmska 1, dz.315/4 obręb 0001, gdzie przewiduje się wymianę c.o, montaż kotła na pellet, ocieplenie
stropodachu, ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki zewn.. W budynku SP w Strzelce, Strzelce 43B, dz.447 obręb 0010, uwzgl. wymianę solarki zewn. instalacji
c.o., kocioł na pellet oraz ocieplone ściany wewn. poddasza, stropu ostatniej kond. oraz ścian zewn. i wymiana pokrycia dachowego. W Remizie w Buśnie, Buśno
44 dz. 629 obręb 0002, będzie montaż inst. c.o., stolarka drzwiowa, uwzględniono montaż kotła na pellet, ocieplenie stopu wewn. oraz ścian zewn. i wymiana
pokrycia dachu. W Remizie w Raciborowicach Kolonia, Raciborowice Kolonia 13/13A, dz.303/4 i 303/5 obręb 0009, przewidziano montaż inst. c.o., stolarki
zewn., montaż kotła na pellet, ocieplenie stropu wewn. oraz ścian zewn. i wymiana pokrycia dachu. Grupy docelowe: interesariusze bezpośredni projektu:
pracownicy gminy Białopole, usługobiorcy urzędu Gminy, pracownicy i uczniowie SP oraz strażacy z OSP i usługobiorcy świetlic gminnych. Pośredni: mieszkańcy i
przedsiębiorcy gminy Białopole.Drugorzędni: społeczność województwa Lubelskiego, turyści, przedsiębiorcy i osoby odwiedzające gminę Białopole. Szacowany
spadek emisji gazów cieplarnianych 223,24 t CO2/rok Prod. en. cieplnej z nowo wyb./nowych mocy wytwórczych inst. OZE 413,91 MWht/rok Ilość zaoszcz. en.
cieplnej 1490,08 GJ/rok Prod. en. cieplnej z nowo wyb. inst. OZE 286,18 MWht/rok Zm. rocznego zużycia en. pierwotnej w bud. pub. 413909,95 kWh/rok Liczba
zmodern. en. bud. 4 szt. Liczba wyb. jedn. wytw. en. cieplnej z OZE 4 szt Dodatkowa zdolność wytw. en. ze źródeł odn. 0,156 MW Dodatkowa zdolność wytw. en.
cieplej ze źródeł odn. 0,156 MWt Pow. użytkowa bud. 2529,36 m2. Proc.zwiększenie efekt. en. dzięki realizacji wynosi 57,86%. Gmina nie posiada programu
ochrony powietrza i nie ma konieczności opracowania takiego programu (brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych).

RPLU.05.02.00-06-0026/16

GMINA BIAŁOPOLE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 960 505,24

1 364 759,98

1 160 045,98

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-29

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w msc. Małochwiej Duży

Projekt obejmuje przeprowadzenie termomodernizacji, w tym docieplenie przegród budynku, wymianę drzwi, wymianę instalacji c.o. wraz z montażem liczników
ciepła, zaworów podpionowych i zaworów termostatycznych oraz montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Małochwiej
Duży. Grupą docelową projektu są użytkownicy infrastruktury - dzieci i ich rodzice oraz pracownicy szkoły. Z efektów projektu korzystać będzie również lokalna
społeczność, gdyż projekt przyczynia się do przeciwdziałania niskiej emisji oraz poprawy jakości powietrza w gminie. Celem głównym projektu jest Zwiększenie
efektywności energetycznej oraz udziału energii pochodzącej z OZE poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i montaż paneli fotowoltaicznych w
budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Małochwiej Duży. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące kluczowe rezultaty projektu: Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej 353,30 GJ/rok, Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 18,12 MW/h, Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 18,12 MW/h, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych (CI32) 159 871,33 kWh/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 64,94 tony równoważnika CO2/rok, Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 18,12 MWhe/rok, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30)
20,02 [MW], Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 20,02 [MWe].

RPLU.05.02.00-06-0026/17

GMINA KRASNYSTAW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 404 604,81

1 146 791,70

974 772,92

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-15

2020-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski

Celem gł. projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gm. Międzyrzec Podl.wpływająca na polepszenie jakości życia społeczności lokal.oraz RPLU.05.02.00-06-0027/17
wzrost konkurencyjności obszaru.C. szczegółowymi są: 1.Zoptymalizowanie działań zwiększających efektywność energet,sektora publ.; 2.Łagodzenie zmian klimatu
poprzez ogranicz.emisji zanieczy. do atmosfery; 3.Zwiększenie wykorzyst.energii pochodzącej z OZE. Proj. obejmuje termomodern. 2 bud. użyt. publ.Sz.P.wRudnikach (pow.użytk.1108,2m2) oraz Sz.P.Tłuśćcu (pow. użytk.1294,9 m2). Kluczowymi rezultatami proj. będą: Ilość zaoszczędz. energii cieplnej - 953,70
GJ/rok; Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej...-780740,55kWh/rok; Szacowany roczny spadek emisji -195,83 tony równow.CO2/rok; Produkcja energii
cieplnej z nowo wybud./nowych mocy -205,2 MWht/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektr.-79,84 MWh/rok. Produkt. proj.Dodatkowa zdolność wytw.energii ze
źródeł odnaw.(CI30) -0,22 MW. Prace w SzP. Rudnikach:docieplenie stropu, ścian zewnęt.i na gruncie, wym. stolarki okiennej i drzwiowej, modern.instalacji c.w.u.
i CO, montaż kotła na pellet (min. moc 100 kW) z autom.podajnikiem, system aut. pogod. i instal. foto.(11,52 kW), moderniz. syst.
oświetlenia(m.in.czujn.ruchu,LED). Prace w SzP. w Tłuśćcu:docieplenie stropu, ścian zewnęt. i na gruncie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, moderniz.
instalacji c.w.u. oraz CO, montaż kotła na pellet (min. moc 100 kW) z automat.poda. paliwa; system aut. pogod.; montaż instalacji foto. (11,52 kW), modernizacja
syst. oświetlenia (m.in.czujn.ruchu,LED) Zadania w proj.: Termomoder. bud. Sz.P. w Rudnikach, Zakup i montaż OZE- instal. fotowoltaiczna,kocioł na biomasęTermomoder. budynekSz.P. Tłuśćcu Zakup i montaż OZE- instalacja fotowoltaiczna, kocioł na biomasę, Nadzór inwest., Promocja proj, dok. techniczna,
Zarządzanie proj.Grupy docel.: użytk.SzP. w Tłuśćcu i Sz.P. w Rudnikach. Proj. wpłynie na realiz.celówPOP strefy lubelsk. w zakresie poprawy jakości powietrza.

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 152 815,09

1 753 996,01

1 490 896,59

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-12

2020-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Susiec

Głównym celem projektu jest przedsięwzięcie dotyczące ograniczenia niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł RPLU.05.02.00-06-0028/16
energii w budynkach użyteczności publicznej tj.: Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, Urząd Gminy Susiec, Szkoła Podstawowe w Grabowicy i Szkoła Podstawowa w
Łosińcu. Zaplanowany w projekcie zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację wyżej wymienionych budynków. Realizacja projektu przyczyni się do
poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności
energetycznej jak również montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne w budynkach: Gminny Ośrodek Kultury
w Suścu, Urząd Gminy w Suścu, Szkoła Podstawowa w Grabowicy, Szkoła Podstawowa w Łosińcu). Dzięki wymianie instalacji grzewczej, ociepleniu ścian
zewnętrznych oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zmniejszy się wyciek gazów z procesu spalania do atmosfery, obniżone zostaną koszty za energię
elektryczną oraz poprawie ulegnie stan techniczny obiektów. Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie
jego realizacji stanowią uczniowie i kadra dydaktyczna szkół podstawowych w Grabowicy i Łosińcu, urzędnicy, jak również mieszkańcy Gminy Susiec korzystający
z Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy. Wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia kulturalnego mieszkańców a przede wszystkim poprawi ich
kondycję zdrowotną, dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza. Korzyści wynikające z projektu zauważalne będą również na szczeblu
przyrodniczym. Kluczowymi rezultatami przedmiotowego projektu będą:-Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-0;-Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynków[szt.]-4;-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE[szt.]-4;Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji[m2]-4113,83m2.

GMINA SUSIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

4 843 851,94

2 670 661,69

2 270 062,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-04-15

2019-12-27

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE KURÓW

Celem głównym p. jest poprawa efektywności wykorzystania energii w 6 budynkach użyteczności publicznej w gminie Kurów. Zakres prac obejmuje m.in.: remont i RPLU.05.02.00-06-0029/16
docieplenie dachu; stropu, poddasza; docieplenie ścian zewnętrznych; podłóg; wymianę stolarki okiennej, drzwiowej; odtworzenie schodów wejściowych;
instalację fotowoltaiczna; wymianę instalacji c.o. i c.w.; montaż układów pomiarowych. Zadania w projekcie: Roboty termomodernizacyjne - Komisariat Policji i
GOPS w Kurowie (w tym instalacja fotowoltaiczna), Roboty termomodernizacyjne - budynek Świetlicy Wiejskiej w m. Brzozowa Gać, Roboty termomodernizacyjne budynek Poczty w Kurowie, Roboty termomodernizacyjne - budynek GOK w Kurowie, Roboty termomodernizacyjne - budynek SP w Kurowie, Roboty
termomodernizacyjne - budynek ZPO w Klementowicach, Audyty energetyczne, SW, Nadzór inwestorski, Kampania informacyjno-promocyjna. W ramach p.
zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: Produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków- 6; Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej-1; Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 6 104,80m2; Rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 4176 GJ/rok;
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE - 0,005MW; Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publ. - 1 293 627kWh/rok; Szacowany
roczny spadek emisji gazów ciepl. -291,67t/rok, Ilość zaoszczędzonej energii elektr. - 9,01 MWh/rok, - produkcja en. elektr. z nowo wybud. instalacji OZE 5,0
MWhe/rok Grupy docelowe p: mieszkańcy Gminy Kurów korzystający z usług przedmiotowych placówek. Na podstawie PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA
STREFY LUBELSKIEJ w GK nie stwierdzono przekroczenie choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających
ocenie jakości powietrza. Działania przewidziane w P. przyczyniają się do realizacji działań naprawczych mających.

GMINA KURÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

4 834 378,77

3 712 123,04

3 155 304,57

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-15

2019-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynków w Powiecie Kraśnickim

Celem głównym planowanej inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach
RPLU.05.02.00-06-0029/17
użyteczności publicznej. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu kraśnickiego. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki
rezultatu: Ilość zaoszczędzone energii cieplnej 1 059,36 Gj/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 100,44 ton Co2/rok; Zmniejszenie rocznego
zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 324 313,80kWh/rok. Zakres prac: Kompleksowa modernizacja c.o. polegająca na wymianie gazowego pieca
c.o. na gazowy piec kondensacyjny z automatyką pogodową i sterowania centralnego, wymiana armatury grzewczej i rur doprowadzających czynnik grzewczy na
nowoczesne rury plastikowe stabilizowane, montaż grzejników panelowych wraz z regulacja miejscową (termostatami), zamontowanie nowoczesnego systemu
zarządzania ogrzewaniem, docieplenie ścian zewnętrznych piwnic oraz budynku - styropianem o grubości 0,16m, docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu
do góry płytą z wełny mineralnej o grubości 0,19m. W ramach kosztów niekwalifikowanych zostanie wykonana opaska kapilarna, remont dachu oraz prace
związane z instalacją odgromową, wykonanie instalacji kotłowni. W ramach kosztów kwalifikowanych wykonane będą następujące roboty budowlane: roboty
rozbiórkowe związane z termomodernizacją; izolacja ścian fundamentowych; elewacja ocieplenie; izolacja stropu i stropodachu, modernizacja instalacji c.o.
Kosztami kwalifikowanymi są także nadzór inwestorski; promocja projektu; zarządzanie projektem; studium wykonalności. Kosztem niekwalifikowanym jest także
wykonanie SW i wniosku aplikacyjnego

POWIAT KRAŚNICKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

935 198,70

600 917,32

510 779,71

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-29

2020-07-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY NIEMCE

Cel. Głów. p. jest poprawa efektywności wykorzystania energii w 3 budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Niemce. Zakres prac obejmuje
m.in.: remont i docieplenie dachu, stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych; podłóg; wymianę stolarki okiennej i luksfera, drzwiowej; montaż nawiewników,
inst. odgromową; inst. fotowoltaiczną; wymianę instalacji c.o. i c.w.; inst. oświetleniową, montaż ukł. pomiarowych. koszty niekwalif. -montaż kotłów gazowych,
inst. gazową do kotłów, inst. detekcji gazu. Zadania w projekcie: Roboty termomodernizacyjne - GOPS Niemce, Roboty termomodernizacyjne - UG Niemce, Roboty
termomodernizacyjne - ZS Krasienin, Dokumentacja techniczna, Audyty energetyczne, SW, Nadzór inwestorski, Kampania informacyjno-promocyjna. W ramach p.
zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: Prod.: Liczba zmoderniz. en. bud.- 3; Liczba wybudowanych jedn. wytw. energii elektr.-3; Powierzchnia użytkowa
budynków poddanych termo. - 3474,9 m2; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE (CI30) - 0,02MW; Dodatkowa zdolność wytw. en. elektrycznej z OZE 0,02MWe; Rezult.: Ilość zaoszczędzonej en. cieplnej - 1 186,70 GJ/rok; Zmniejszenie rocznego zużycia en. pierw. w bud. publ. (CI32) - 406 523kWh/rok; Szacowany
roczny spadek emisji gazów ciepl. (CI34) -121,53tony/rok, Ilość zaoszczędzonej en. elektr. - 48,25 MWh/rok. Zmniejsz. Roczn. Zuż. energii pierw. w bud. publ.
(CI32) - 406 523,35 kWh/rok. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instal. wykorzysta. OZE - 16,4 MWhe/rok. Grupy
docelowe p.: mieszkańcy GN korzystający z usług przedmiotowych placówek. Na podst. PROGR. OCHR.Y POWIET. DLA STREFY LUBELS.J w GN. nie stwierdzono przekr.
choćby jednego poziomu dop. lub docel. w odniesieniu do substancji podleg. ocenie jakości powietrza. Dział. przewidziane w P. przyczy. się do realizacji działań
napraw. mających na celu popr. stanu jakości powietrza poprzez ogran. emisji pyłu PM10 z syst. grzew.
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GMINA NIEMCE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 343 823,65

2 309 398,92

1 962 989,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-14

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku URZĘDU GMINY WĄWOLNICA

Cel główny: poprawa efektywności energetycznej działalności JST w budynku Urzędu Gminy w Wąwolnicy do 31.X.2019. Grupa docelowa to: - władze samorządowe
Gminy Wąwolnica - aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury budynku UG Wąwolnica tj. pracownicy, petenci, klienci, turyści, goście - inni uczestnicy
procesu inwestycyjnego - grupy społeczne, inni użytkownicy budynku bezpośrednio nie korzystający z usług publicznych JST, pozostali pracownicy innych
jednostek organizacyjnych JST. Typ projektu 1,2 wg Regulaminu konkursu. Zaplanowane zadania: Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej (projekty,
kosztorysy, audyt energetyczny, studium wykonalności) Głęboka termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku Urzędu Gminy w Wąwolnicy
poprzez modernizacyjne roboty remontowo-budowlane - część kwalifikowana:ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, modernizacja systemu wentylacji, instalacji
elektrycznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 5 kW (tryb pracy zewnętrzny), instalację BMS. Promocja
projektu. Kluczowe rezultaty projektu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 164 GJ/rok Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,005
MW Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 187330 kWh/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony
równoważnika - 53 CO2/rok Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 5 MWh/rok Ilość
zaoszczędzonej energii elektrycznej - 11,440 MWh/rok Liczba WYBUDOWANYCH jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt Powierzchnia użytkowa
budynków poddanych termomodernizacji - 362,93 m2 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami - 1 szt. Wartość efektywności energetycznej modernizowanego obiektu (roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię) wyniesie
81,19%.
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GMINA WĄWOLNICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

989 026,72

557 548,19

473 915,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-24

2019-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kamionce - wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien, docieplenie
ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c.o. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego.
Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanego budynku wynikające z audytu energetycznego wynosi 45,17 %. Projekt obejmuje również
wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku (zgodnie z załączoną specyfikacją). Pozostały zakres rzeczowy
projektu obejmuje: studium wykonalności, dokumentację techniczną, nadzór inwestorski, promocję projektu, zarządzanie projektem. Grupą docelową projektu
będą mieszkańcy Gminy Kamionka, w tym uczniowie Zespołu Szkół w Kamionce, ich rodzice/opiekunowie oraz pracownicy jednostki oświatowej, realizującej
zadania z zakresu kształcenia, wychowania i opieki. Wskaźniki projektu: liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt., powierzchnia użytkowa
budynków poddanych termomodernizacji - 7284 m2, liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt., zmniejszenie rocznego
zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 860 458 kWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 2813 GJ/rok.
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GMINA KAMIONKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 535 908,77

1 841 555,23

1 565 321,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-07

2019-10-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu DPS w Krasnymstawie w tym zastosowanie OZE (powietrzne pompy ciepła) oraz uzyskanie efektu
ekologicznego. Oszczędność energii końcowej wyniesie 2002 GJ/rok (spadek o 61,11%) / energii pierwotnej o 2 404 GJ/rok (o 54,90%), zaś redukcja CO2 wyniesie
149 Mg CO2/rok tj. o 39,70%. Ponadto dwie powietrzne pompy ciepła o mocy 0,08 MWt (OZE) wyprodukują 288 GJ/rok energii. Bezpośrednią grupą docelową
projektu będzie 175 pensjonariuszy oraz 45 pracowników DPS w Krasnymstawie oraz ich rodziny zainteresowane stworzeniem jak najlepszych warunków
bytowych. Zasadniczą grupą docelową zaś będzie społeczność Powiatu Krasnostawskiego, gdyż projekt zaoszczędzi w budżecie powiatu 200 788 PLN/rok, które to
środki przeznaczone będą na inne cele społeczne. Zakres projektu w skrócie. Projekt dotyczy pięciokondygnacyjnego obiektu DPS w Krasnymstawie o powierzchni
4006,20 m2. W ramach projektu przewidziano: Roboty termomodernizacyjne - roboty rozbiórkowe, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie dachu,
izolacja ścian fundamentowych, elewacja (ocieplenie styropianem 12 i 8 cm), wykonanie opaski (koszt niekwalifikowany) Instalacja elektryczna - obejmuje
wykonanie instalacji zasilania powietrznych pomp ciepła, wymianę oświetlenia na LED, a także wykonanie instalacji odgromowej (koszt niekwalifikowany)
Instalacja sanitarna - obejmuje: roboty demontażowe, wymianę grzejników z żeliwnych na stalowe wraz z rurociągami w otulinach i zaworami termostatycznymi,
montaż dwóch powietrznych pomp ciepła. Projekt jest relatywnie prosty w swej formie. Do wniosku załączono trzy kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarem,
które określają szczegółowy zakres projektu. Z kosztów wyłączono pozycje niekwalifikowane tj.: 56d.5 rynny dachowe, 57d.5 rynny spustowe 6. Opaska, Instalacja
odgromowa niekwalifikowany.
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POWIAT KRASNOSTAWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 476 786,14

1 979 152,46

1 682 279,55

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-28

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Samoklęskach

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samoklęskach - wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien,
docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c.o. i kotłowni, wraz z montażem kotła na pellet o mocy 200kW, modernizacja
instalacji elektrycznej. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego. Roczne zwiększenie efektywności energetycznej
modernizowanego budynku wynikające z audytu energetycznego wynosi 72,54 %. Zasadność realizacji wybranego wariantu inwestycyjnego dla odnawialnych
źródeł energii (kocioł na pellet) opisano w audycie energetycznym. Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania
wykorzystaniem energii w budynku (zgodnie z załączoną specyfikacją). Pozostały zakres rzeczowy projektu obejmuje: studium wykonalności, dokumentację
techniczną, nadzór inwestorski, promocję projektu, zarządzanie projektem. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Gminy Kamionka, w tym uczniowie Szkoły
Podstawowej w Samoklęskach, ich rodzice/opiekunowie oraz pracownicy jednostki oświatowej, realizującej zadania z zakresu kształcenia, wychowania i opieki.
Wskaźniki projektu: liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt., powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 1260 m2,
liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt., zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 540,36 kWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1719,89 GJ/rok, dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej - 0,02 MW.
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GMINA KAMIONKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 128 214,64

855 373,78

727 067,71

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-07

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach w celu zwiększenia efektywności energetycznej

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środ.naturalnego w pow.puławskim przez kompleks.głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej.
RPLU.05.02.00-06-0032/17
Realizacja ww.celu możliwa będzie przez osiągnięcie celów szczegółowych tj.poprawa jakości pow.atmosferycznego zmniejsz zapotrzebowania na ciepło,poprawa
atrakcyjności społ-gosp. W ramach projektu zostaną wykonane roboty termomodernizacyjne bud. Zespołu Szkół nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Puławach ul.
Piłsudskiego 74.Przedmiotem inwestycji jest ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie dachu, ocieplenie ścian
zewnętrznych w tym cokołu, wymiana luxferów na okna, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż kolektorów słonecznych jako dodatkowe źr.wspomagające system
podgrzewania c.w.u oraz kompleksowa wymiana instalacji c.o. Instalacja c.o.będzie wyposażona w system zarządzania monit.energią umożliwiający zmniejszenie
a zarazem szczegółowe określenie zużycia energii. Kolektory słoneczne,jako instalacja odnawialnego źródła energii pozwolą na oszczędności związane z
przygotowaniem c.w.u.Dodatkowym zadaniem przynoszącym oszczędność en.elektr.jest wymiana oświetlenia na energooszczędne.Wszystkie roboty zmierzają do
zmniejszenia zużycia en.w budynku,do zmniejszenia kosztów i nakładów finans.pokładanych przez Inwestora.Dodatkowo projekt zakłada przeszkolenie
użytkowników z obsługi rozwiązań wprowadzonych w ramach projektu,co jest konieczne dla osiągnięcia i utrzymania zakładanych oszczędności energii ale z
odniesieniem do szerszego kontekstu projektu,wskazując na jego walor ekologiczny. Z wyremontowanego bud.będzie korzystać ok.250 osób. Projekt w części
branży budowlanej- budynek główny, "nowy" jest już w trakcie realizacji. W wyniku realizacji projektu zostanie:wyprodukowana energia z OZE(3,856
MWht/rok),zaoszczędzona en.cieplna(1441,32 GJ/rok),zaoszczędzona en.elektr(119,194 MWh/rok),spadek emisji gazów cieplarnianych(175,975 t.CO2/rok).

POWIAT PUŁAWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 092 009,01

2 209 053,09

1 877 695,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-23

2019-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim

W ramach projektu zaplanowane do zrealizowania jest przedsięwzięcie z zakresu termomodernizacji kompleksu budynków Komendy Powiatowej Państwowej
RPLU.05.02.00-06-0033/16
Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim zlokalizowanej na terenie Gminy Miejsko-Wiejskiej Opole Lubelskie.Celem głównym projektu jest podniesienie jakości
świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy
Miejsko-Wiejskiej Opole Lubelskie oraz pracownicy PSP w Opolu Lubelskim.Zakres robót planowany w projekcie-Budynek strażnicy:ocieplenie stropodachu
wentylowanego,ocieplenie dachu przybudówki,ocieplenie ścian zewnętrznych,ocieplenie stropu zewnętrznego,wymiana okien,wymiana drzwi zewnętrznych i
garażowych,wymiana instalacji c.o.,modernizacja instalacji elektrycznej,montaż nowych nagrzewnic w garażach,budowa instalacji solarnej.Budynek
warsztatowo-magazynowy:ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,ocieplenie stropodachu,wymiana okien,wymiana bram garażowych i drzwi,modernizacja
instalacji c.o.,budowę instalacji fotowoltaicznej.W ramach inwestycji osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników rezultatu:Ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej-921,84GJ/rok,Ilość zaoszczędzonej energii elektr.-4,389MWh/rok,Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE-9,26MWh/rok,Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE-9,26 MWh/rok Produkcja
energii elektr. z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE-4,55MWh/rok,Produkcja energii elektr. z nowo wybudowanych
instalacji wykorzyst. OZE-4,55MWhe/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych-61,046 tony równoważnika CO2/rok,Zmniejszenie rocznego
zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych-294841kWh/rok.Planowane OZE:1instalacja kolektorów słonecznych w budynku strażnicy moc ok.11kW
2instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku warsztatowo magazynowego o mocy 5 kW

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU LUBELSKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 430 200,20

868 725,59

738 416,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-01-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku przedszkola ze świetlicą w miejscowości Bałtów

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku budynku budynku przedszkola ze świetlicą w miejscowości Bałtów. Wszystkie koszty
kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego (- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien, ocieplenie stropu,montaż instalacji
fotowoltaicznej, montaż instalacji C.O.wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, regulacja instalacji,, Modernizacja instalacji c.w.u.,
wymiana oświetlenia na energooszczędne LED ). Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynku wynikające z audytu energetycznego
wynosi 80 %. Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku ( montaż automatyki
pogodowej, system zarządzania energią ). Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kw zostanie zamontowana na dachu budynku. Grupą docelową będą dzieci
uczęszczające do przedszkola oraz świetlicy, a także kadra pedagogiczna. Budynek stanowi własność Gminy Żyrzyn, a zarządzane jest przez Dyrektora Przedszkola.
W ramach projektu prowadzone będą działania promocyjne oraz realizowany nadzór inwestorski, ponoszone będą koszty zarządzania projektem.W kosztach
niekwalifikowalnych ujęto: roboty demontażowe instalacji wodociągowej, montaż kotła gazowego, roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego, montaż
oświetlenia LED.

RPLU.05.02.00-06-0033/17

GMINA ŻYRZYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

525 937,30

378 817,25

321 994,66

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-05

2019-07-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie

W budynku Szkoły w Stawie zaprojektowano wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania wraz z armaturą na nową, montaż gruntowej
pompy ciepła wraz z armaturą, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji. Rodzaj i charakterystyka OZE: Do celów
ogrzewania budynku oraz dostarczania energii do produkcji ciepłej wody użytkowej zamontować jednofunkcyjną pompę ciepła. Współczynnik COP przy B0W35
wg EN14511 wynosi 4,14. Moc: Całkowita moc projektowanej instalacji pompy ciepła wynosi 122,5 kW dla parametrów pracy B0/W55. Miejsce montażu: Nowo
projektowane źródło ciepła będzie zlokalizowane w kotłowni budynku zgodnie z załączoną do wniosku dokumentacją techniczną. Ilość i głębokość odwiertów: Dla
zapewnienia pozyskiwania energii z gruntu zaprojektowano 9 otworów o głębokości 225m każdy. Zakres prac dotyczący gruntowej pompy ciepła. Zakres robót
obejmuje wykonanie instalacji pompy ciepła z technologią podgrzewu c.w.u i c.o. oraz pionowymi gruntowymi wymiennikami ciepła, nowej instalacji centralnego
ogrzewania z rur i kształtek stalowych oraz grzejników stalowych płytowych wraz z konieczną armaturą. Grupy docelowe: interesariusze bezpośredni projektu:
pracownicy i uczniowie szkoły. Interesariusze pośredni: mieszkańcy i przedsiębiorcy gminy Chełm. Interesariusze drugorzędni: społeczność województwa
Lubelskiego, turyści, przedsiębiorcy i osoby odwiedzające gminę Chełm. Spadek emisji 104,67 t CO2/rok, produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy oraz nowo wybudowanych instalacji OZE 142,35 MWht/rok, zaoszczędzona energia 1206,87 GJ/rok, zmniejszenie energii
pierwotnej 335240,73 kWh/rok, dodatkowa zdolność energii cieplnej z OZE 0,1125 MWt. powierzchnia użytkowa budynków 1292,45 m2, liczba
zmodernizowanych budynków 1 szt, liczba wyb. jednostek cieplnych 1szt Gmina Chełm nie posiada programu ochrony powietrza i nie ma konieczności
opracowania takiego programu (brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych).

RPLU.05.02.00-06-0034/16

GMINA CHEŁM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 554 697,69

1 263 981,86

1 074 384,58

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Abramów

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Abramowie. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z
audytu energetycznego. Zakres prac obejmuje docieplenie stropodachu, docieplenie ścian, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi,
modernizacja systemu grzewczego, montaż kotła na pellet. Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem
energii w budynkach (zgodnie z załączoną specyfikacją). Grupą docelową będą osoby korzystające z obiektu objętego projektem ( w tym m.in.: pracownicy, kadra
zarządzająca, mieszkańcy gminy oraz interesanci z poza terenu gminy). Budynek stanowi własność Gminy.Planowane rezultaty projektu:Ilość zaoszczędzonej
energii cieplnej - 806,30 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach - 223972,22 kWh/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych - 69,56 MgCO2/rok, liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -1 szt. ,powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji - 1547,36
m2, liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 1 szt.

RPLU.05.02.00-06-0035/17

GMINA ABRAMÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 070 424,83

842 922,63

716 484,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-05

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE JANÓW LUBELSKI

Celem projektu jest Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Janów Lubelski Wnioskowane przedsięwzięcie dotyczy RPLU.05.02.00-06-0036/16
istniejących obiektów użyteczności publicznej: 1. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Porytowego Wzgórza 23 w Janowie Lubelskim 2. Publiczne Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 25 3. Zespół Szkół w Białej, Biała Druga 142, 23-300 Janów Lubelski 4. Dom Nauczyciela, ul. Ogrodowa 16 w Janowie
Lubelskim 5. Publiczna Szkoła Podstawowa , Łążek Ordynacki 205, 23-300 Janów Lubelski 6. PSP z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamojskiego w Janowie
Lubelskim, 7. Publiczna Szkoła Podstawowa, Momoty Górne 23, 23-300 Janów Lubelski Eksploatacja obiektów objętych projektem umożliwia realizację zadań
własnych Gminy Janów Lubelski. Kluczowymi rezultatami są: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (CI30) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(CI34) Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

GMINA JANÓW LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

10 956 857,67

7 716 960,39

6 559 416,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2020-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają RPLU.05.02.00-06-0036/17
bezpośrednio z audytu energetycznego. Efektywność energetyczna modernizowanego budynku wynikająca z audytu energetycznego wynosi - 83,92%. Zakres prac
obejmuje: modernizację systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej , wymianę oświetlenia na
energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,5 kWp. Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania
wykorzystaniem energii w budynkach (zgodnie z załączoną specyfikacją). Grupą docelową będą osoby korzystające z obiektu objętego projektem. Budynek stanowi
własność Gminy.Koszty niekwalifikowalne: prace malarskie, obróbki blacharskie, pokrycie dachów papą termozgrzewalną, rynny dachowe i rury spustowe,
instalacja odgromowa, montaż drabinek ściennych, nawierzchnie i obrzeża betonowe, roboty malarskie po wymianie oświetlenia. Wskaźniki projektu: Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok - 2903,57, Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną kWh/rok - 547933,69, spadek emisji CO2 tony/rok - 299,38,
produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE - 1,39 MWh/rok, dodatkowa zdolność wytwarzania energii
elekrtycznej ze źródeł odnawialnych - 0,0015 MW, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - 304,66, Powierzchnia netto budynku [m 2] - 4167,43. , ,

GMINA BARANÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 689 207,09

1 867 234,76

1 587 149,54

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-02

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dębowa Kłoda

Cel główny Celem głównym jest poprawa efektywności wykorzystania energii w obiektach użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa w Kodeńcu oraz Urząd
Gminy Dębowa Kłoda) na terenie gminy Dębowa Kłoda. Zgodnie z założonymi wskaźnikami rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 617,05 GJ/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 128,13 tony równoważnika CO2/rok (zmniejszenie o około 83,27%) Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 116,73 MWht/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 32,5195 MWh/rok
Kluczowe rezultaty Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 617,05 GJ/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 128,13 tony równoważnika
CO2/rok (zmniejszenie o około 83,27%) Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 116,73
MWht/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 32,5195 MWh/rok Grupa docelowa Grupę docelową stanowi społeczność gminy Dębowa Kłoda.
Użytkownikami obiektów objętych projektem są pracownicy Urzędu Gminy Dębowa Kłoda: 32 osoby ( w tym osoby fizyczne); Do użytkowników należą również
mieszkańcy gminy. Użytkownicy SP w Kodeńcu: obecnie uczniów 117, a pracowników 15 osób. Prognozowana liczba uczniów w nowym roku szkolnym 2017/2018:
123, pracowników 15. Zadania przewidziane do realizacji Zakres rzeczowy dotyczy Szkoło Podstawowej w Kodeńcu oraz Urzędu Gminy Dębowa Kłoda. Liczba
zmodernizowanych energetycznie budynków wynosi 2. Dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia uwzględniono również koszty obejmujące: Nadzór inwestorski,
promocja, zarządzanie projektem, dokumentacja techniczna, studium wykonalności, monitoring i obsługa finansowa.

GMINA DĘBOWA KŁODA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 176 277,67

1 588 943,91

1 350 602,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-22

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.02.00-06-0037/16

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku SPw wierzbie w Gminie Stary Zamość. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku
opracowania programu ochrony powietrza.Zakres prac obejmuje m.in:ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - ocieplenie stropu poddasza - ocieplenie stropu
piwnicy - wymiana okien - wymiana drzwi zewnętrznych - modernizacja instalacji c.o.wymiana kotła weglowego na kocioł opalany peletami wyposażonego w
monitoring zdalnego sterowania pracą kotła o połączeniu WiFi lub GSM oraz opomiarowanie kotłowni), Dostosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych,
Dokumentacja techniczna, Audyty energetyczne, SW i Kampania promocyjna . W ramach p. zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: Prod.: Liczba zmoderniz. en.
bud.- 1; Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termo. - 1 419 m2;; Rezult.: Ilość zaoszczędzonej en. cieplnej - 1 715 GJ/rok; Zmniejszenie rocznego zużycia
en. pierw. w bud. publ. (CI32) - 476 302 kWh/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów ciepl. (CI34) -236,41 tony/rok, Grupy docelowe p.: mieszkańcy Gminy
Stary Zamość korzystający z usług przedmiotowej placówki edukacyjnej w Wierzbie

RPLU.05.02.00-06-0037/17

GMINA STARY ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 363 639,20

694 601,17

590 410,99

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-29

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków Gimnazjum w miejscowości Łucka-Kolonia i Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum Łucka Kolonia oraz budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej.
Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego (- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku-ocieplenie dachu sali gimnastycznejwymiana drzwi- modernizacja inst c.w.u.- modernizacja instalacji c.o. - Szkoła Podstawowa,- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - ocieplenie dachów i
stropodachów - wymiana okien +nawiewniki higrosterowane - wymiana drzwi - modernizacja instalacji c.o. - Gimnazjum). Roczne zwiększenie efektywności
energetycznej modernizowanych budynków wynikające z audytu energetycznego wynosi 36,28 % Gimnazjum Łucka Kolonia oraz 35,65 % Szkoła Podstawowa w
Wólce Rokickiej. Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku ( Montaż sterownika
kotła z połączeniem WiFi lub gdy nie będzie możliwości doboru sterownika montaż ciepłomierza z modułem radiowym ). Grupą docelową będą uczniowie i
nauczyciele Gminazjum w Łucce Kolonii oraz Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej. Budynki stanowią własność Gminy Lubartów, a zarządzane są przez
Dyrektorów Szkół.

RPLU.05.02.00-06-0038/16

GMINA LUBARTÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 689 938,47

1 165 724,31

990 865,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-05

2019-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nowodworze, Annoborze, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Skrobowie-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Wandzinie

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków: Szkoła Podstawowa Nowodwór, Szkoła Podstawowa Annobór,Szkoła Podstawowa i
Gimnazjum w Skrobowie, Szkoła Podstawowa w Wandzinie. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego (Zakres: ocieplenie
ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji CO oraz CWU, modernizacja kotłowni, montaż instalacji fotowoltaicznej). Roczne
zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków wynikające z audytu energetycznego wynosi: Szkoła Podstawowa Nowodwór - 59,57%, Szkoła
Podstawowa Annobór -60,55%, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Skrobowie - 69,48%, Szkoła Podstawowa w Wandzinie - 78,34%. Projekt obejmuje również
wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynków ( Wyposażenie kotłowni w opomiarowanie z monitoringiem
poprzez internet lub GSM ). Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nowodwór, Szkoły Podstawowej Annobór,Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Skrobowie, Szkoły Podstawowej w Wandzinie. Budynki stanowią własność Gminy Lubartów, a zarządzane są przez Dyrektorów Szkół.

RPLU.05.02.00-06-0039/16

GMINA LUBARTÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

5 596 690,90

3 217 149,04

2 734 576,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-05

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie

Cele projektu to: - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Lublinie; - poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez
wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu; - zmniejszenie kosztów eksploatacji
budynków poddanych termomodernizacji; - poprawa warunków nauki i pracy w budynkach poddanych termomodernizacji. Projekt obejmuje termomodernizację
budynku Przedszkola nr 44 (kubatura budynku: 3500,80 m3, pow. użytkowa: 788,70 m2), budynku Przedszkola nr 35 (kubatura budynku: 3947,13 m3, pow.
użytkowa: 885,80 m2) i budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (kubatura budynku: 10389,7 m3, pow. użytkowa: 3394,10 m2) w Lublinie. Zakres prac obejmuje m.in.:
remont i docieplenie stropodachów; docieplenie ścian zewnętrznych; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; instalację węzła solarnego c.w.; wymianę instalacji
c.o. i c.w.; przebudowę wymiennikowni ciepła; remont instalacji odgromowej; instalację energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na elewacji. Zadania w
projekcie: sporządzenie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji technicznej projektu, opracowanie audytów energetycznych, roboty budowlane,
nadzór autorski, promocja projektu. Planowany całkowity koszt temomodernizacji wynosi 4 521 589,01 zł. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące
wskaźniki: Produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków- 3; Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE- 1; Powierzchnia
użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 5068,60; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 0,007. Rezultatu: Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej - 2059,20; Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) - 585100; Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych (CI34) -132,80. Grupy docelowe projektu: dzieci uczęszczające do przedszkola, uczniowie, nauczyciele, opiekunowie, pracownicy
przedszkoli i szkoły.

RPLU.05.02.00-06-0041/16

GMINA LUBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

4 175 010,72

2 641 722,66

2 245 464,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2014-09-01

2019-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W HANNIE

Wnioskowane przedsięwzięcie dotyczy istniejącego obiektu użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy, ul. Rynek 2/1 i 2/2, 22-220 Hanna. Eksploatacja
obiektu objętego projektem umożliwia realizację zadań własnych Gminy Hanna. Celem głównym projektu jest Poprawa efektywności wykorzystania energii w
budynku użyteczności publicznej UG w Hannie. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej
843,16 GJ/rok Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) 0,07 MW, Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 9,11 MWh/rok
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) 234 211 kWh/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(CI34) 122,29 tony równoważnika CO2/rok. Grupą docelową w projekcie stanowią bezpośredni stali użytkownicy budynku UG w Hannie oraz petenci, pozostali
mieszkańcy Gminny Hanna, turyści i osoby odwiedzające gminę. Zadania: Termomodernizacja budynku UG wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i wymianą
pokrycia dachowego, Usługi: opracowania studium wykonalności, audytu, dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego, zarządzanie projektem oraz jego
promocja. Zakres prac termomodernizacyjnych: termomodernizacja budynku UG Hanna wraz z przebudową C.O. łącznie z wymianą kotła na pellet, wymianą
stolarki zewn., wymianą pokrycia dachowego, dociepleniem ścian zewn., dociepleniem stropów i piwnicy, instalacji paneli fotowoltaicznych. Do nakładów
niekwalifikowanych wyłączono: wymianę pokrycia dachowego, remont schodów zewnętrznych, roboty termomoderniz. (w części udziału Poczty Polskiej S.A. 11,20 % powierzchni użytkowej). Do pomocy de minimis wyłączono nakłady w udziale powierzchni wynajmowanej podmiotom komercyjnym przez UG Hanna
(48,59m2).

RPLU.05.02.00-06-0041/17

GMINA HANNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

979 839,38

648 551,47

551 268,73

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-28

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna Budynku Szkoły Podstawowej w Przewłoce, MOSIR w Parczewie oraz Gimnazjum w Parczewie.
Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego. Zakres: m.in. docieplenie ścian zewn. wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
docieplenie fundamentów budynku, docieplenie dachu sali gimnastycznej, łącznika i części głównej budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana
instalacji oświetlenia, wymiana centralnego ogrzewania (grzejniki, orurowanie), wymianę istniejącego źródła ciepła. Roczne zwiększenie efektywności
energetycznej modernizowanych budynków wynikające z audytów energetycznych wynosi odpowiednio dla: - Budynku Szkoły Podstawowej w Przewłoce - 53,54% MOSIR w Parczewie - 62,66% - Gimnazjum w Parczewie - 56,80% . Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania
wykorzystaniem energii w budynkach (zgodnie z załączoną specyfikacją) oraz montaż 3 instalacji solarnych. Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele
Budynku Szkoły Podstawowej w Przewłoce i Gimnazjum w Parczewie oraz osoby korzystające z MOSIR. Budynki stanowią własność Gminy. Wskaźniki: Liczba
zaoszczędzonej energii cieplnej -1004,51 GJ/rok; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,02 MW; Zmniejszenie rocznego zużycia
energii pierwotnej - 279031 kWh/rok; Spadek emisji CO2 75,86 tony/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE - 42,456 MWht/rok; Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 534,16 m2; Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,02 MWt

RPLU.05.02.00-06-0042/16

GMINA PARCZEW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 073 921,58

2 434 669,82

2 069 469,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-09-07

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Głęboka termomodernizacja Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika"

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku POK Dom Chemika poprzez wykonanie jego głębokiej termomodernizacji, w wyniku
której nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię końcową. Dzięki realizacji projektu efektywność energetyczna budynku wzrośnie o 55,5 %.
Wskaźniki: Ilość zaoszcz. energii cieplnej - 3008,3 GJ/rok; Ilość zaoszcz. energii elektr. - 6,20 MWh/rok; Produkcja energii elektr. z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instal. wykorzyst. OZE (Produkcja energii elektr. z nowo wybudowanych instal. wykorzyst. OZE) - 6,20 MWhe/rok; Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych - 260,40 t CO2/rok; Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publ. - 548 800 kWh/rok; Liczba
zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.; Powierz. użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 5477 m2; Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektr. z OZE - 1 szt.; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawial. (Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektr. ze źródeł
odnawial.) - 0,0066 MWe. Zadania w ramach projektu: a) docieplenie stropodachu, dachu nad salą widowiskową, dachu patio oraz ścian i stropów zewnętrznych
b) wymiana drzwi i okien, c) modernizacja systemów grzewczych, d) instalacja klimatyzacji, e) zastosowanie systemu zarządzania BMS, f) montaż instalacji
fotowoltaicznej; g) wykonanie instalacji odgromowej h) wykonanie robót związanych z termomodernizacją. Ponadto projekt obejmuje wykonanie dokumentacji
technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, jak również promocję. Realizacja projektu
zapewni poprawę stanu tech. POK i podniesie jego komfort termiczny, wpływając pozytywnie na warunki pracy oraz jakość świadczonych usług. Odbiorcy
projektu: instytucja POK wraz z pracownikami, członkowie zespołów artystycznych działających w POK, kontrahenci i odbiorcy oferty kulturalnej POK, mieszkańcy
miasta i subregionu.

RPLU.05.02.00-06-0042/17

MIASTO PUŁAWY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

7 217 054,47

4 416 788,36

2 271 570,46

51,43 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-15

2019-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

KOMPLEKSOWA TERMOMDERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU RADZYŃSKIEGO

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie p. radzyńskiego oraz ochrona i poprawa stanu
środowiska naturalnego poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację, wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii opartą o system monitorowania
i zarządzania energią. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich projektu wynikających z analizy problemów i potrzeb beneficjentów
tj.: 1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej 2. Obniżenie kosztów ogrzewania 3. Wykorzystanie energii pochodzącej z OZE 4. Poprawa warunków użytkowania
obiektów użyteczności publicznej 5. Poprawa efekt. wykorzystania energii. Zadania: prace przyg., zarządzanie p., promocja p., wykonanie prac t.-moder. przy pl.
Potockiego 1, ul. Gwardii 4, ul. Traugutta 6, ul. Sitkowskiego 1B poprzez: wymianę okien i drzwi, docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropów, modernizacja
instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji grzewczej c.o., wykonanie inst. klimatyzacji, moder. wentylacji, inst. elektrycznych/oświetlenia, montaż instalacji
fotowoltaiki i kolektorów słonecznych, wykonanie systemów sterowania i zarządzania obiektami. Rezultaty: zgodnie z tabelą "sekcja: WSKAŹNIK KLUCZOWY". GR.
DOC.: Powiat radzyński,mieszkańcy p. radzyńskiego. OPIS TECH.- EKONOM- wysokia jakość realizacji. Wysokie i kryteria jakościowe, dotyczące zastosowanych
materiałów i wykonania robót. Termomodernizacja budynków i zastosowanie nowych technologii obniży koszty utrzymania. Projektowana inwestycja nie
powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu środowiska i stanu zachowania zabytków, pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych
oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich. Niniejsza analiza nie wykazała również przeszkód w realizacji inwestycji ze strony przepisów prawa ochrony
środowiska.

RPLU.05.02.00-06-0043/17

POWIAT RADZYŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

6 541 654,83

4 792 950,54

4 074 007,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-03-09

2019-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Kompleksowa termomodernizacja internatów Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków Internatów LWK OHP w Zamościu, Radzyniu Podlaskim oraz we Włodawie. Wszystkie
RPLU.05.02.00-06-0044/16
koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego (wymiana grzejników,montaż regulatora pogodowego,zaworów regulacyjnych,
sterowników zarządzania energią,modernizacja systemu wentylacji,wymiana stolarki otworowej, wymiana instalacji C.W.U. - kolektory słoneczne, izolacja ścian
zewnętrznych, izolacja podłogi na gruncie, izolacja stropodachu, wymiana oświetlenia na oprawy LED). Roczne zwiększenie efektywności energetycznej
modernizowanych budynków wynikające z audytu energetycznego wynosi 64,88 % (Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zamościu) oraz 59,25 % (Ośrodek
Szkolenia i Wychowania Radzyń Podlaski), 57,51 % (Ośrodek Szkolenia i Wychowania Włodawa).Zasadność realizacji wybranego wariantu inwestycyjnego dla
OZE ( fotowoltaika - panele o łącznej mocy 4 kW oraz panele solarne) opisano w Audycie energetycznym.Instalacja OZE jest w pełni dedykowana potrzebom
energetycznym obiektów.Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku (zgodnie z
załączoną specyfikacją). Ośrodki Szkolenia i Wychowania to stacjonarne jednostki OHP, które prowadzą działalność wychowawczą, profilaktyczną oraz
resocjalizacyjną. Współpracują z instytucjami środowiska lokalnego oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników w procesie wychowania oraz
organizowania życia kulturalnego i sportowego. Pobyt w OSiW dla młodzieży z najbiedniejszych rodzin jest nieodpłatny i trwa dwa lub trzy lata, w trakcie których
uczestnicy zdobywają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Wskaźniki: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 4172 GJ/rok, zmniejszenie emisji CO2 166,62 t/rok,
zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej 1 857 678 kWh/rok, powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji 4209 m2., produkcja energii
elektrycznej z OZE 33,84 MWh/rok.

LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

5 346 878,23

4 345 497,96

3 646 419,76

83,91 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-08-20

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków ZST w Międzyrzecu Podlaskim, ZSE w Międzyrzecu Podlaskim, ZS w Janowie Podlaskim
oraz ZS w Małaszewicach. Zakres prac obejmuje: 1) ZSE w Międzyrzecu Podlaskim:budynek szkoły - łącznik z salą gimnastyczną - docieplenie ścian i wymiana
stolarki okiennej - efektywność energetyczna - 44,39% 2) w stołówce ZSE -ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej - efektywność
energetyczna - 65,24% 3) w ZST w Międzyrzecu Podlaskim: termomodernizację budynku warsztatowego i kotłowni z łącznikiem - efektywność energetyczna - 38,03
%, 4) w ZS w Janowie Podlaskim: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropów, modernizacja instalacji CO - efektywność
energetyczna - 69,5%, 5) w ZS w Małaszewicach: docieplenie ścian, stolarka okienna i drzwiowa, docieplenie dachu, opaska budynku, efektywność energetyczna 37,56%. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytów energetycznych przeprowadzonych w poszczególnych obiektach objętych niniejszym
projektem. Zasadność realizacji wybranego wariantu inwestycyjnego dla poszczególnych budynków opisano w Audycie energetycznym. Grupą docelową będą
pracownicy i uczniowie placówek oświatowych objętych projektem.

POWIAT BIALSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 235 849,31

1 539 526,36

1 308 597,36

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-08-20

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Administracja efektywna energetycznie" - głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w
Rejowcu Fabrycznym

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Rejowcu Fabrycznym poprzez realizację kompleksowych
RPLU.05.02.00-06-0045/16
zadań termomodernizacyjnych.Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to:1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 431,3
GJ/rok;2.Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) 163700 kWh/rok;3. Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34) 51,1 tony CO2/rok;4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE
19,6 MWhe/rok;5.Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 19,6 MWh/rok 6.Ilość zaoszczędzonej energii
elektrycznej 36,4 MWhe/rok.W projekcie,w ramach zadania "termomodernizacja budynku roboty budowlane"zaplanowano:montaż ciepłomierzy,wdrożenie
systemu pomiaru,monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku,demontaż istniejących warstw ponad konstrukcją dachu i wykonanie docieplenia
stropodachu,wykonanie docieplenia wszystkich ścian,wykonanie docieplenia stropu zewnętrznego,wymiana "starych" okien na okna z PCV wyposażone w
nawiewniki higrosterowane,wymiana drzwi wejściowych do budynku,montaż nawiewników higrosterowanych w górnych ramach okiennych okien PCV, wykonanie
robót dodatkowych związanych z termomodernizacją budynku(zgodnie z pozycjami kosztorysowymi):remont kominów,rynny i rury spustowe,wymiana drzwi do
piwnicy.W ramach zdania"instalacja c.o." zostanie wykonana nowa instalacja c.o. w budynku.W ramach zadania"instalacja elektryczna i oświetleniowa::planuje
się wymianę oświetlenia świetlówkowego starego typu i żarowego na oświetlenie typu LED,wymianę instalacji odgromowej.W ramach projektu planowane jest
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.Zaprojektowane zostały 2 instalacje PV na dachu budynku administracyjnego o mocy łącznej 20,64 kWp-w ramach
zadania"instalacja fotowoltaiczna".Reazliowana będzie także promocja oraz zarządzanie.

MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

865 552,36

676 977,90

575 431,21

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-10-07

2019-10-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja DPS w Konstantynowie

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków DPS w Konstantynowie (budynek 3A, 3B, stołówka, kotłownia i kaplica) wraz z montażem RPLU.05.02.00-06-0045/17
instalacji OZE - pompy ciepła woda-powietrze. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego (ocieplenie ścian zewnętrznych i
wewnętrznych, ocieplenie stropodachów, modernizacja instalacji CO, wymiana okien i drzwi, montaż nawiewników okiennych ). Roczne zwiększenie efektywności
energetycznej modernizowanych budynków wynikające z audytu energetycznego wynosi 39,7 % (budynek 3A), 39,9% (budynek 3B), 50% (kaplica), 37,6% (stołówka)
oraz 29,5 % (kotłownia). Zasadność realizacji wybranego wariantu inwestycyjnego dla odnawialnych źródeł energii ( pompa ciepła) opisano w Audycie
energetycznym.Instalacja OZE jest w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektów.Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i
zarządzania wykorzystaniem energii w budynku (zgodnie z załączoną specyfikacją). Grupą docelową będą pracownicy i klienci DPS. Wskaźniki projektu: ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok - 1509, Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną kWh/rok - 292 950, spadek emisji CO2 tony/rok - 62,71, liczba
zmodernizowanych energetycznie budynków - 5, powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 4448, produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE - 390,55 , MWh/rok, dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,045
MW. ,

POWIAT BIALSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 260 137,03

1 733 007,19

1 473 056,11

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-08-17

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłoń

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej (SP) w miejscowości Gęś, budynku SP w m. Dawidy, budynku SP w m.
RPLU.05.02.00-06-0046/16
Kolano-Kolonia, budynku SP w m. Paszenki, budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Jabłoń, budynku Urzędu Gminy w m. Jabłoń - w tym m.in. wymiana drzwi
wejściowych, okien, docieplenie ścian zewn., stropodachów, modernizacja instalacji c.o. i kotłowni, modernizacja instalacji elektrycznych. Wszystkie koszty
kwalifikowalne wynikają z audytów energetycznych. Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków wynikające z audytów
energetycznych wynosi 64,4 %. Projekt obejmuje także inwestycję w OZE - montaż pieców na biomasę oraz wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i
zarządzania wykorzystaniem energii w budynkach. Pozostały zakres rzeczowy projektu obejmuje: studium wykonalności, dokumentację techniczną, nadzór
inwestorski, promocję projektu. Zasadność realizacji wybranego wariantu inwestycyjnego dla odnawialnych źródeł energii opisano w audytach energetycznych.
Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Gminy Jabłoń, w tym uczniowie poszczególnych SP, ZPO, ich rodzice/opiekunowie oraz pracownicy jednostki
oświatowej, pracownicy Urzędu Gminy. Wskaźniki projektu: liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 6 szt., pow. użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji - 6632,61 m2, liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 6 szt., zmniejszenie rocznego zużycia energii
pierwotnej w budynkach publicznych - 3068686,5 kWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 7672,71 GJ/rok, energii elektrycznej - 69,68 MWh/rok,
dodatkowa zdolność wytwarzania energii/en. cieplnej z OZE- 0,44 MWt, produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji OZE - 681,92 MWht/rok,
szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 808,74 tCO2/rok, liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 6 szt.

GMINA JABŁOŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 134 729,98

2 505 834,87

2 129 959,63

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-05

2020-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Piaskach

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Piaski. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają
bezpośrednio z audytu energetycznego. Termomodernizacja dotyczy: 1. Ocieplenie stropodachów płytami styropianowymi 2.Ocieplenie ścian nadziemnych
styropianem 3.Wymiana drzwi na spełniające obecne normy przenikalności cieplnej 4.Wymiana bram garażowych na spełniające obecne normy przenikalności
cieplnej. Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanego budynku wynikające z audytu energetycznego wynosi 62,92 %. Projekt obejmuje
również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku ( zgodnie z dołączoną dokumentacją). Grupą docelową będą
pracownicy oraz pacjenci Ośrodka Zdrowia w Piaskach. Budynek stanowi własność Gminy Piaski. Głównym celem projektu jest bowiem zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę
wizerunku Gminy Piaski. Wskaźniki projektu: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 847,56 GJ/rok, szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych - 47,54
Mg/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej - 232 122,22 kWh/rok, liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1
szt., powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji - 1715,93 m2.

RPLU.05.02.00-06-0046/17

GMINA PIASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

536 291,90

426 619,43

362 626,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-21

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle

Przedmiot projektu: głęboka termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkół w Horodle) wraz z zastosowaniem OZE. Dla budynku
opracowano audyt energetyczny, w którym wskazano zakres prac termomodernizacyjnych zwiększających efektywność energetyczną oraz wskazano na
konieczność instalacji OZE (kocioł na biomasę i instalacja fotowoltaiczna), które również przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii w obiekcie. Zakres
projektu: 1. działania termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie stropodachu; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania (ocieplenie rur, wymiana grzejników, montaż zaworów równoważących oraz termostatycznych); modernizacja oświetlenia
wewnętrznego; modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (przeniesienie zasobnika ciepłej wody do budynku, montaż zaworów termostatycznych i
regulacyjnych, zaizolowanie przewodów, wymiana armatury czerpalnej wraz z montażem); 2. wymiana źródła ciepła (OZE - kocioł na biomasę o mocy
znamionowej 220 kW); 3. montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,08 kW. *wzrost efektywności energetycznej o 55%; *spadek zużycia energii pierwotnej- o
631047,2 kWh/rok; *spadek zużycia energii finalnej - o 293984 kWh/rok; *pozyskana moc z OZE- 0, 23 MW; pozyskana ilość energii z PV- 17 324 kWh; pozyskana
ilość energii kotła na biomasę- 273 300 kWh.

RPLU.05.02.00-06-0047/16

GMINA HORODŁO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 712 667,72

2 159 881,41

1 835 899,19

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-05

2019-11-23

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

Celem głównym projektu jest Poprawa efektywności wykorzystania energii w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała
RPLU.05.02.00-06-0047/17
Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie. Zakres przedsięwzięcia dotyczy budynków A, B, C, D, G, H, I oraz łączników (oznaczenie łączników w audycie: L) zlokalizowanych na
działkach 60/6, 60/9, obręb Konstantynów, w tym m.in.: - remont instalacji wentylacji mechanicznej z wprowadzeniem rekuperacji - modernizacja instalacji C.O.
w zakresie zastąpienia zaworów termostatycznych zaworami regulowanymi elektronicznie - zastąpienie opraw świetlówkowych oprawami LED - wykonanie
instalacji fotowoltaicznej w budynku C - modernizację sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego w budynku H. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono również
instalację systemu BMS (system pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynkach), który ułatwi obsługą instalacji technicznych oraz
efektywniejsze zarządzanie zużyciem energii poprzez utrzymanie optymalnych parametrów poszczególnych instalacji z jednoczesnym zachowaniem komfortu
cieplnego w okresie użytkowania obiektu. Blok budynku C to obiekt dziewięciokondygnacyjny, o konstrukcji murowanej z poddaszem technicznym, gdzie
umiejscowiony będzie zespół falowników. Dach płaski, betonowy, pokryty papą. Połać przeznaczona pod instalację fotowoltaiczną skierowana na południowy
wschód. Zgodnie z wynikami audytów energetycznych: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 4732,35 GJ/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34) 1411 ton równoważnika CO2/rok (zmniejszenie o około 42,85%); Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji OZE 30,24
MWhe/rok. Grupę docelową stanowią użytkownicy obiektów objętych projektem.

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

12 217 953,98

9 933 295,92

8 443 301,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-03-17

2021-07-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.02.00-06-0044/17

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Kock

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej czterech budynków użyteczności publicznej (UM, WTZ, ZS w Kocku i w Poizdowie). Cel ten będzie RPLU.05.02.00-06-0048/16
mierzony poprzez wskaźnik dotyczący redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną, który osiąga wartość na poziomie powyżej 60%. Realizacja celów projektu
wpłynie także na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców gminy. Interesariusze główni to: Gmina Kock, która jest inwestorem
oraz Urząd Miejski w Kocku, który będzie sprawował funkcję operatora w okresie trwałości projektu oraz mieszkańcy gminy. Do grupy interesariuszy
drugorzędnych zaliczono społeczność lokalną Gminy Kock. Cel główny projektu będzie realizowany przez cele szczegółowe, tj. wzrost wykorzystania energii
odnawialnej, ograniczenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne, usprawnienie funkcjonowania kotłowni i ograniczenie strat związanych z produkcją ciepła w
budynku, a ich skuteczność będzie mierzona jako osiągnięcie kluczowych rezultatów projektu, do których zaliczamy: 1) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii
odnawialnej - 0,010 MW , 2) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 2 335,91 GJ/rok, 3) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 397,81 MWh/rok, 4) Produkcja
energii elektrycznej z nowowybudowanych/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących instalację OZE - 10,00 MWh/rok, 5) Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych - 338,31 t.ró.CO2/r, 6) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 1 087 712 kWh/rok, 7) Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1,00 szt. 8) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 4,00 szt., 9) Powierzchnia
użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 4 691,30 m2. Zadania objęte projektem: opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych
oraz studium wykonalności, roboty budowlane termomodernizacyjne, budowa instalacji fotowoltaicznej, nadzór inwestorski i promocja realizacji projektu.

GMINA KOCK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 552 817,99

2 388 778,83

2 030 462,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-09

2019-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanego przy
ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie

Celem głównym projektu jest poprawa czystości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku
RPLU.05.02.00-06-0048/17
dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Doświadczanej 50A w Lublinie. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich jakie
wynikają z analizy problemów i potrzeb beneficjentów. Określono nast. cele: 1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej 2. Obniżenie kosztów ogrzewania
obiektów 3. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 4. Poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej. Zadania: prace
przygotowawcze, zarządzanie projektem, promocja projektu oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz pozostałych prac budowlanych wskazanych w
tabeli wniosku: Zadania w projekcie wiersz 4 i 5. Rezultaty: zgodnie z tabelą "sekcja: WSKAŹNIK KLUCZOWY". GR. DOC.: Mieszkańcy woj. lubelskiego, studenci i
pracownicy uczelni. OPIS TECH.- EKONOM-Trwałość techniczna Projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości realizację projektu. Spełnione
będą normy i kryteria jakościowe, dotyczące zarówno zastosowanych materiałów jak i wykonania robót. Zastosowane zostaną materiały, które posiadają
odpowiednie certyfikaty i spełniają odpowiednie normy. Jednocześnie należy zauważyć iż modernizacja przedmiotowego budynku i zastosowanie nowych
technologii obniży koszty utrzymania. Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu środowiska i stanu
zachowania budynku, pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich. Niniejsza analiza nie wykazała również przeszkód
w realizacji inwestycji ze strony przepisów prawa ochrony środowiska. Beneficjent zapewni otwarty i równoprawny dostęp do infrastruktury. Koszty
niekwalifikowane nie występują.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 452 247,90

1 712 668,36

1 455 768,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-02

2019-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna Podlaska

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Leśna Podlaska poprzez realizację
kompleksowych zadań termomodernizacyjnych. Kluczowe wskaźniki rezultatu to: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 3 287,0 GJ/rok; Zmniejszenie rocznego
zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 2 294 021,70 kWh/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 373,13 tCO2/r; Produkcja
energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 18,56 MWhe/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE -919,62 MWht/rok, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE 0,547MW;
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE 0,53MW; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE 0,017MW; Ilość zaoszczędzonej
energii elektrycznej 123,52 MWhe/rok W ramach projektu planowana jest głęboka termomodernizacja 3 budynków (Budynku Wielofunkcyjnego, Remizo Świetlicy oraz Zespołu Placówek Oświatowych) na terenie Gminy Leśna Podlaska. Planowane jest także wykorzystanie OZE (biomasy, fotowoltaiki). Grupą
docelową są mieszkańcy Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników w/w budynków. Cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez realizację
celów szczegółowych. Cele te zostały określone następująco: 1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej, 2. Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów, 3.
Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 4. Poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej. W wyniku projektu
efektywność energetyczna ulegnie zwiększeniu o: 1. budynek remizo - świetlicy w Witulinie - wzrost efektywności o 54,5% 2.Budynek wielofunkcyjny w leśnej
podlaskiej - wzrost efektywności o 50,9% 3. Budynek zespołu placówek oświatowych w Leśnej Podlaskiej - wzrost efektywności o 50,7% Średnia dla trzech
budynków 52,03%

GMINA LEŚNA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

4 567 089,19

3 603 585,01

3 063 047,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-09-20

2020-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach

Celem gł.pr.jest popr.jakości środ.naturalnego w pow.puławskim przez kompleks.głęboką termomodernizację bud.użyt.publ.Realizacja ww.celu możliwa będzie
RPLU.05.02.00-06-0050/16
przez osiągnięcie celów szczeg,tj.poprawa jakości pow.atmosf,zmniejsz.zapotrzeb.na ciepło,poprawa atrakc.społ-gosp. W ramach projektu zostaną wykonane
roboty termomodernizacyjne bud.Młodzieżowego Ośr.Socjoterapii w Puławach(dz.331/7,obrębM.Puławy).Przedmiotem inwest.jest ocieplenie ścian zewn.bud.wraz
ze ścianami fundament.styropianem,ocieplenie stropodachu(wentylowanego i niewentylowanego),wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej o
zwiększ.parametrach izolacyjnych,wymiana inst.c.o. i montaż kolektorów słon.jako dodatkowe źr.wspomagające system podgrzewania c.w.u.Instalacja c.o.będzie
wyposażona w system zarządz.i monit.energią umożliwiający zmniejszenie a zarazem szczegółowe określenie zużycia energii.Kolektory słon,jako oze pozwolą na
oszczędn.zw.z przygot.c.w.u.Dodatk.zadaniem przynoszącym oszczędność en.elektr.jest wymiana oświetlenia na energooszczędne.Wszystkie roboty zmierzają do
zmniejszenia zużycia en.w budynku,do zmniejszenia kosztów i nakładów finans.pokładanych przez Inwestora.Dodatkowo projekt zakłada przeszkolenie
użytkowników z obsługi rozwiązań wprowadzonych w ramach projektu,co jest konieczne dla osiągnięcia i utrzymania zakładanych oszczędn.energii ale z
odniesieniem do szerszego kontekstu projektu,wskazując na jego walor ekologiczny.Inwestycja jest realizowana na terenach zdegradowanych i obejmuje
działania niezbędne do kompleks.rewitalizacji obszaru zgodnie z pkt.A1 SzOOP RPO WL.Projekt będzie realizowany na obsz.rewitalizowanym ujętym w "Lokalnym
Programie Rewitalizacji M.Puławy do 2020 r. z perspektywą do 2030 r."Z wyremontowanego bud.będzie korzystać ok.95 os.(70 uczniów i 25 pracowników). W
wyniku realizacji projektu zostanie:wyprodukowana energia z OZE(3,86MWht/rok),zaoszczędzona en.cieplna(1236,54GJ/rok),zaoszczędzona
en.elektr(56,93MWh/rok),spadek emisji gazów cieplarn.(69,37t.CO2/rok)

POWIAT PUŁAWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 693 899,95

1 271 098,07

1 080 433,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-07-22

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim

Celem gł.pr.jest popr.jakości środ.naturalnego w gminie Ostrów Lubelski przez kompleks.głęboką termomodernizację bud.Szkoły Podstawowej w przy ul.
RPLU.05.02.00-06-0050/17
Partyzantów 26 w Ostrowie Lubelskim. Realizacja ww.celu możliwa będzie przez osiągnięcie celów szczeg,tj.poprawa jakości pow.atmosf,zmniejsz.zapotrzeb.na
ciepło,poprawa atrakc.społ-gosp. W ramach projektu zostaną wykonane roboty termomodernizacyjne obejmujące: - docieplenie stropu zewnętrznego; docieplenie ścian zewnętrznych; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; - przewiduje się również wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu oraz zarządzania
energią dzięki: * zastosowaniu OZE- powietrzna pompa ciepła o mocy 2 kW. * wymianie instalacji centralnego ogrzewania na nową izolowaną z grzejnikami
płytowymi oraz systemem zaworami termostatycznymi wraz z regulacją dynamiczną pod pionową na głównych gałęziach instalacji. System pozwoli na
zmniejszenie a zarazem szczegółowe określenie zużycia energii. Pompa ciepła,jako oze pozwoli na oszczędn.zw.z przygot.c.w.u.Dodatk.zadaniem przynoszącym
oszczędność en.elektr.jest wymiana oświetlenia na energooszczędne.Wszystkie roboty zmierzają do zmniejszenia zużycia en.w budynku,do zmniejszenia kosztów i
nakładów finans.pokładanych przez Inwestora.Dodatkowo projekt zakłada przeszkolenie użytkowników z obsługi rozwiązań wprowadzonych w ramach projektu,co
jest konieczne dla osiągnięcia i utrzymania zakładanych oszczędn.energii ale z odniesieniem do szerszego kontekstu projektu,wskazując na jego walor
ekologiczny. Z wyremontowanego bud.będzie korzystać ok.321 osób. Projekt przyczyni się do realizacji następujących wskaźników rezultatu: - zaoszczędzona
energia elektryczna: 66,522 MWhe; -zaoszczędzona energia cieplna: 1 839,99 GJ; - produkcja energii cieplnej z OZE: 1,761 MWh. - zmniejszenie rocznego zużycia
energii pierwotnej w budynkach publicznych: 301788,33 kWh; - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 22,10 t eq CO2.

GMINA OSTRÓW LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 999 591,46

1 618 112,25

1 375 395,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-23

2021-12-28

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU KOMENDY MIEJSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ-OBIEKTU JRG W
MIĘDZYRZECU PODLASKIM

Wszystkie działania związane z realiz proj skierowane są na kompleksową moderniz energet strażnicy JRG w Międzyrzecu Podlaskim. Budynek JRG użytkowany jest RPLU.05.02.00-06-0051/17
w trybie ciągłym przez strażaków pełniących dyżury w razie wystąpienia zagrożenia pożar, jak i innych okoliczn, w których podejmują działania zgodnie z
przepisami. JRG w MP należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W bud zmagazyn jest także sprzęt gaśn i ratunk. Stan wizualny, a także efektywność
energet budynku ocenia się jako niewystarczającą, nie nadającą się do dalszej eksploat bez ponoszenia wygórowanych kosztów. Proponowany zestaw działań
zwiększających efektywn energet w budynku opracowany został na podstawie audytu energet. Cel projektu: poprawa efektywności wykorzystania en w budynkach
użyt. publ. Poprzez realizację kompleksow działań termomodern, jak również szersze wykorzystanie en z OZE. Grupy docelowe to gł mieszkańcy powiatu bialskiego,
w szczegól Międzyrzeca Podl. Do realizacji przyjęto wariant najbardziej korzystny-przedstawiający najniższy koszt osiągnięcia zakładanych prod. Efektywność
energetyczna przedsięwzięcia-55,5%. W zakres projektu wchodzi: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku; ocieplenie stropu nad piętrem najwyższej części
budynku; ocieplenie dachu pozostałych części budynku wraz z wykonaniem pokrycia dachowego; wymiana stolarki okiennej; montaż nawiewników okiennych.
Dodatkowo wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Jako działania towarzyszące przewidziano zapewnienie nadzoru inwestorskiego, promocję projektu, zarządzanie
oraz szkolenie pracowników z zakresu efektywności ener. i aspektów środowiskowych projektu.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 018 713,99

797 272,35

677 681,49

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-02-09

2019-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnystaw

Przedmiot projektu: głęboka termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej (5 placówek oświatowych i wiejski dom kultury) wraz z
RPLU.05.02.00-06-0052/16
zastosowaniem OZE. Dla budynków opracowano audyty energetyczne, gdzie wskazano zakres prac termomodernizacyjnych zwiększających efektywność
energetyczną oraz wskazano na konieczność instalacji OZE (fotowoltaika we wszystkich budynkach i pompa ciepła w budynku Wiejskiego Domu Kultury), które
również przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii. Zakres projektu: 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIENNICY NADOLNEJ: ocieplenie ścian zew, wymiana okien i
drzwi; modernizacja c.o. i c.w.u (w tym wymiana kotła); wymiana oświetlenia na LED; instalacja PV o mocy 36,8 kW 2. ZESPÓŁ NR 3 W KRASNYMSTAWIE: ocieplenie
ścian zew, stropodachu, wymiana okien i drzwi; modernizacja c.o. i c.w.u (w tym wymiana kotła); instalacja PV o mocy 9,2 kW. 3. ZESPÓŁ NR 5 W KRUPEM:
ocieplenie ścian zew, stropodachu, wymiana drzwi; modernizacja c.o. (w tym wymiana kotła); wymiana oświetlenia na LED; instalacja PV o mocy 11,5 kW. 4.
SZKOŁA PODSTAWOWA W JAŚLIKOWIE: ocieplenie ścian zew, stropodachu, wymiana okien i drzwi; modernizacja c.o. (w tym wymiana kotła); instalacja PV o mocy
9,2 kW. 5. PUNKT PRZEDSZKOLNY STĘŻYCA KOLONIA: ocieplenie ścian zew, stropu, wymiana okien i drzwi; modernizacja c.o. (w tym wymiana kotła); instalacja PV o
mocy 2,3 kW. 6. WIEJSKI DOM KULTURY W KRYNICY: wymiana drzwi; modernizacja c.o. i c.w.u. (wymiana instalacji; dwie powietrzne pompy ciepła o mocy
grzewczej 15,17 kW i 13,50 kW); instalacja PV o mocy 2,3 kW. W wyniku realizacji projektu, efektywność energetyczna obiektów zwiększy się o 69% (na podst.
danych z audytów energetycznych- średnia dla całego projektu). Spadnie zużycie energii pierwotnej- łącznie (dla całego projektu) o 579 521,86 kWh/rok. Spadnie
zużycie energii końcowej - łącznie o 445 109,67 kWh/rok. Pozyskana moc z OZE wyniesie 0,07 MW.

GMINA KRASNYSTAW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

6 678 750,16

5 032 669,38

4 277 768,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-27

2020-12-18

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie- pałac

Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej- siedziby Urzędu Gminy Jastków. Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne, częściowe podpiwniczenie i
nieużytkowe poddasza,jest wpisany do Rejestru zabytków woj.lubelskiego pod nr A/736 na podstawie Decyzji Dyr.Wydziału Kultury i Sztuki U.W. w Lublinie z dnia
12.08.1977 roku, znak: KL. IV-7/22/77. Celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynku poprzez realizację wielokierunkowych i
kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń. W celu określenia zakresu prac
przeprowadzono audyt energetyczny, który pozwolił na wybranie optymalnego wariantu termomodernizacji, który obejmuje: ocieplenie stropu typ B pod
nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie stropu nad klatką schodową w przestrzeni poddasza budynku, wymianę starych żarowych i fluorescencyjnych źródeł
światła na nowe LED, modernizację układu wentylacji przez montaż systemu wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła złożonego z 3
central wyposażonych w wentylatory, filtry, automatykę, nagrzewnice oraz wymiennik przeciwprądowy o dużym stopniu odzysku ciepła do obsługi wydzielonych
stref w budynku, ocieplenie ściany klatki schodowej w przestrzeni poddasza budynku, wymianę starych okien zewnętrznych w budynku, wymianę starych drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nie ogrzewanych w budynku, ocieplenie stropu typ A pod nieogrzewanym poddaszem,
ocieplenie stropu typ C pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych niepodpiwniczonej części budynku, modernizację
instalacji grzewczej w budynku poprzez jej całkowitą wymianę: demontaż istniejących rurociągów i grzejników oraz montaż nowej instalacji o parametrach
80/600C. Montaż nowych grzejników. Regulacja hydrauliczna instalacji celem dostosowania układu do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło. Oszczędność
zapotrzebowania ciepła wyniesie 63,60%

RPLU.05.02.00-06-0054/16

GMINA JASTKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 346 696,65

1 628 522,72

1 384 244,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-01

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku PSP w Bystrzycy

W ramach projektu planuje się przeprowadzić termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy. Jego parametry przedstawiają się
następująco: kubatura ogrzewanej części budynku: 3 120 m3, powierzchnia użytkowa ogrzewana: 1 040,0 m2, powierzchnia lokali użytkowych oraz innych
pomieszczeń niemieszkalnych: 970 m3. Zakres prac obejmuje: Wydatki kwalifikowalne: Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej zewnętrznej, centralne ogrzewanie, docieplenie stropu oraz krycie dachu. Wydatki niekwalifikowalne: Wykonanie nowej opaski kapilarnej oraz koszy
przyokiennych, inne roboty towarzyszące (stalowy daszek nad drzwiami wejściowymi, posadzki z płytek antypoślizgowych, cokoliki, demontaż i ponowny montaż
opraw oświetleniowych oraz tabliczek informacyjnych), Instalacja odgromowa - zabezpieczenie. Po zakończeniu projektu, energia cieplna niezbędna do
ogrzewania budynku dostarczana będzie ze spalarni biomasy o mocy 280 kW, zlokalizowanej w sąsiedztwie szkoły (ta sytuacja ma miejsce od kilku lat). Po
zakończeniu projektu roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię wyniesie 52%. W widocznym miejscu umieszczona zostanie na okres trwałości projektu
informacja o osiągniętym efekcie ekologicznym (zmniejszenie zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania, redukcji emisji CO2). Przedsięwzięcie będzie
użyteczne dla wszystkich interesariuszy projektu. Gmina ponosić będzie mniejsze koszty utrzymania obiektu objętych projektem poprzez racjonalizację
zarządzania energią, a ich użytkownicy odczują poprawę komfortu przebywania w pomieszczeniach, co przełoży się na jakość świadczonych usług edukacyjnych.
Poprzez ograniczenie strat energii zmniejszy się emisja substancji szkodliwych do środowiska, w tym CO2 i pyłu zawieszonego PM10. Projekt został wskazany
jako kluczowy w lokalnym programie rewitalizacji gminy.

RPLU.05.02.00-06-0054/17

GMINA ZAKRZÓWEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

428 609,35

320 847,99

272 720,79

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-20

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOLNYCH W GMINIE TRZEBIESZÓW

Przedmiot projektu: głęboka termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej (3 placówki oświatowe) wraz z zastosowaniem OZE. Dla budynków
RPLU.05.02.00-06-0055/16
opracowano audyty energetyczne, gdzie wskazano zakres prac termomodernizacyjnych zwiększających efektywność energetyczną oraz wskazano na konieczność
instalacji OZE (piec na biomasę w jednej placówce), które również przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii. Zakres projektu: 1. Szkoła Podstawowa w
Dębowicy: ocieplenie ścian fundamentowych i zew, izolacja stropów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych; wymiana instalacji c.o.; 2. Szkoła Podstawowa w
Mikłusach: ocieplenie ścian fundamentowych i zew, izolacja stropów, wymiana okien w sali gimnastycznej; wymiana drzwi zewnętrznych; wymiana instalacji c.o.
(w tym wykonanie "nowej" kotłowni na biomasę (pellet drzewny) o mocy grzewczej 75 kW z automatycznym podawaniem paliwa, wyposażona w nowoczesne
urządzenia i armaturę, regulator pogodowy z funkcją umożliwiająca stosowanie osłabień dobowych i tygodniowych); 3. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie wraz
z salą gimnastyczną: ocieplenie ścian fundamentowych i zew, izolacja stropów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych; wymiana instalacji c.o. Efektywność
energetyczna dla projektu zwiększy się średnio o 56,4% (na podst. danych z audytów, wg których efektywność energetyczna w SP Dębowica wzrośnie o 62,3%, SP
Mikłusy - o 52%, SP Trzebieszów- o 54,8%). Spadnie zużycie energii pierwotnej- łącznie (dla całego projektu) o 744 800 kWh/rok. Spadnie zużycie energii końcowej łącznie o 600 100 kWh/rok. Pozyskana moc z OZE wyniesie 0,07 MW.

GMINA TRZEBIESZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 906 171,92

1 521 733,27

1 293 473,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-16

2019-12-22

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK
Nr 4 w Lublinie.

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego,poprawa jakości oraz warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie
atrakcyjności miasta Lublin poprzez poprawę efekt. budynków użyteczności publ. SPSK Nr 4 w Lublinie.Grupą docelową projektu są mieszkańcy,pracownicy SPSK
Nr 4 w Lublinie oraz mieszkańcy Lublina i woj. lubels.W ramach projektu zaplanowano następujący zakres prac w Budynku Głównym:modernizacja systemu
ogrzewania,docieplenie stropodachów i dachów,modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody,docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych,stropów
zewnętrznych, wymiana części okien,witryny szklanej (FNG),bramy wjazdowej (HJ) ,drzwi wejściowych głównych wraz z witryną oraz wymiana drzwi
zewnętrznych.W Budynku Polikliniki zaplanowano:modernizację systemu ogrzewania,docieplenie stropodachów,modernizacja instalacji c.w.,docieplenie
wszystkich ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic nad gruntem(cokół),wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych.W ramach projektu zostanie zamontowania
instalacja fotowoltaiczna.Wskaźniki rezultatu:Ilość zaoszczędz. energ. cieplnej(GJ/rok-22666),1,Zmniejszenie rocz. zużycia energ. pierwotnej w bud.
publ.(kWh/rok5112639),Szac. roczny spadek emisji gazów cieplar.(ton CO2/rok2129,90);Prod. energii elektr. z nowo wybud. instal. wykorzyst.
OZE(MWhe/rok21,95);Prod. energii elektr. z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych wykorzyst. OZE(MWhe/rok21,95);Ilość zaoszczędz. energii
elektr.(MWh/rok)-34,42,Dodat. zdolność wytw. energ. ze źródeł odnawialnych(MW0,02574),Dodat. zdolność wytw. energ. elektr. ze źródeł odnawialnych(MWe)0,02574.Produktem realizacji projektu będą ztermomodernizowane budynki użyteczności publ.,które poprawiły swoją efektywność energetyczną,a w których
zmniejszenie zapotrzebowania na energię wynosi 54,1%

RPLU.05.02.00-06-0055/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

37 538 173,73

24 929 302,39

21 189 907,01

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-04-11

2021-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Końskowola

Celem głównym projektu (P) jest "Poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Końskowola poprzez termomodernizację budynków użyteczności
publicznej". Realizacja P posłuży zmniejszeniu zapotrzebowania na e. z paliw kopalnych w przedm. budynkach. Ponadto przeprowadzenie procesu kompleksowej
term przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosf. i poprawie jego jakości. W ramach P na zakłada się uprawnienie energetyczne obiektów w
zakresie: 1)Szkoła Podstawowa (SP) w Chrząchowie o powierzchni 2693 m2 i obecnym zużyciu energii 2 057,24 GJ rok (ogrzewanie i oświetlenie) w której
zaplanowano: -Docieplenie ścian zew. ; - Docieplenie stropu poddasza; - Wymiana drzwi zew.; - Wymiana stolarki okiennej; - Wymiana instalacji c.o.w, tym
wymiana kotła gazowego (koszt niekwalifikowany); - Montaż paneli PV - 0,01MW, - Wymiana oświetlenia na energ. 2) Budynek OSP w Opoce, o pow. 289,69 m2 i
zużyciu energii w ilości 581,67 GJ/rok w której zaplanowano: - Docieplenie ścian zew.; - Docieplenie stropu poddasza; - Wymiana drzwi zew.; - Wymiana stolarki
okiennej; - Wymiana instalacji c.o.w, tym wymiana kotła gazowego ; - Montaż pompy ciepła powietrznej na cele cwu - moc 0,011MW; - Wymiana oświetlenia na
energ. 3) Przedszkole w Końskowoli o pow. 433,15 m2 i zapotrzebowaniu na e. cieplną i elektr. w ilości 576,30 GJ/rok w którym zaplanowano: - Docieplenie ścian
zew,; - Docieplenie stropu poddasza; - Wymiana instalacji c.o.; - Montaż paneli słonecznych o mocy 0,003MW; -Wymiana oświetlenia na energ. W wyniku
realizacji P ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1252,30 GJ/rok, a zaoszczędzonej e. elektrycznej 113,54 MWh/rok. O 723 270 kWh/rok zmniejszy się także
roczne zużycie e.pierwotnej. Redukcja emisji CO2: 160,861 tony ekwiwalentu CO2. Dodatkowa zdolność z OZE wyniesie 0,014 MWt oraz 0,010 MWe. Produkcja
e.cieplnej z instalacji wytwórczych wykorzystujących OZE osiągnie wartość 9,865 MWh/rok, natomiast produkcja e. elektrycznej wyniesie 10,21 MWh.

RPLU.05.02.00-06-0056/17

GMINA KOŃSKOWOLA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 461 009,26

1 056 134,80

897 714,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2020-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łopiennik Górny

Przedmiot projektu: termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej (budynek po byłym komisariacie policji gdzie będzie się mieścił Urząd Gminy RPLU.05.02.00-06-0057/16
i budynek NZOZ) wraz z zastosowaniem OZE. Dla budynków opracowano audyty energetyczne, gdzie wskazano zakres prac termomodernizacyjnych zwiększających
efektywność energetyczną oraz wskazano konieczność instalacji OZE (pompa ciepła i panele PV w budynku UG oraz kotłownia na biomasę w budynku NZOZ), które
również przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii. Zakres projektu: 1. Urząd Gminy (prace zaliczone do k.kwalifikowanych): a) część budowlana: docieplenie
ścian zew, docieplenie podłogi na gruncie; docieplenie stropu nad piwnicą; docieplenie ścian w gruncie; wymiana okien i drzwi zew, roboty izolacyjne; b) część
sanitarna: instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; wykonanie dwufunkcyjnego źródło ciepła dla budynku - pompa ciepła powietrze/woda o mocy
elektrycznej 18 kW wraz z istniejącym kotłem opalanym olejem opałowym pracującym jako źródło szczytowe (w lecie, pompa stanowić będzie źródło klimatyzacjizamiast grzejników przewidziano klimakonwektory); wymiana instalacji ciepłej wody (zasilanej z nowego dwufunkcyjnego źródła ciepła); wymiana instalacji c.o.
(wyposażona w klimakonwektory z automatycznymi regulatorami temperatury); c) część elektryczna: wymiana oświetlenia na LED, instalacja fotowoltaiczna o
łącznej mocy 15 kW (liczba modułów-60). 2. NZOZ: docieplenie stropodachu i wymiana pokrycia; docieplenie ścian zew; wymiana części okien i drzwi zew;
wymiana oświetlenia na LED; usprawnienie systemu wentylacji poprzez montaż w oknach nawiewników; wykonanie nowej kotłowni- wymiana pieca węglowego
na piec na biomasę (pellet) o mocy 24 kW, z automatycznym podawaniem paliwa; nowa instalacja c.o. i wymiana grzejników. Efektywność energetyczna obiektów
zwiększy się powyżej 60% (na podst. danych z audytów, wg których efektywność energetyczna w budynku UG wyniesie 85,9% a w budynku NZOZ - 72,8%)

GMINA ŁOPIENNIK GÓRNY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 374 976,61

1 233 862,12

934 189,18

75,71 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-12

2019-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna Budynku OSP w Częstoborowicach, Urzędu Gminy w Rybczewicach oraz Ośrodka Zdrowia w
Rybczewicach. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego. Efektywność energetyczna modernizowanych budynków
wynikająca z audytów energetycznych wynosi odpowiednio dla: - OSP w Częstoborowicach - 74,69% - Zakres prac : modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie
stropodachu, ocieplenie ścian, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia - Urząd Gminy w Rybczewicach - 69,04 % - Zakres prac: modernizacja
instalacji CO, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia - Ośrodek Zdrowia w
Rybczewicach - 76,70 % - Zakres prac : modernizacja instalacji CO, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana
oświetlenia Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynkach (zgodnie z załączoną
specyfikacją). Grupą docelową będą osoby korzystające z obiektów objętych projektem. Budynki stanowią własność Gminy. Projekt realizowany będzie na
obszarze objętym Lokalnym Planem Rewitalizacji Gminy Rybczewice.

RPLU.05.02.00-06-0057/17

GMINA RYBCZEWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 964 411,53

1 674 532,87

1 423 352,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-05

2020-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ROBA INJA W ŚWIDNIKU

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku budynków Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku. Wszystkie koszty
kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego. Zakres termomodernizacji: 1. Budynek kotłowni z zapleczem warsztatowo-magazynowym- Roczne
zwiększenie efektywności energetycznej 68,2% ( Modernizacja instalacji c.o. Ocieplenie stropodachu kotłowni o Wymiana istniejących okien w kotłowni,
Wymiana drzwi zewnętrznych) 2.Budynek Administracyjny - 75% (Modernizacja instalacji c.o.,Docieplenie dachu w pomieszczeniach ogrzewanych, Ocieplenie
stropu, Wymiana okien,Docieplenie ścian zewnętrznych,Wymiana drzwi zewnętrznych,Modernizacja systemu wentylacji) 3.Budynek dla pensjonariuszy "A"
"Elżbieta - 41 %,Budynek dla pensjonariuszy "B" "Agata"- 42,7%,Budynek dla pensjonariuszy "C" "Iwona" - 39,5% (Modernizacja instalacji c.o.,Wymiana
okien,Wymiana drzwi zewnętrznych,Ocieplenie stropodachu,Ocieplenie stropu pod nieogrz. ,poddaszem,Ocieplenie ściany wewnętrznej poddasza,Docieplenie
ścian zewnętrznych).4.Budynek dla pensjonariuszy "MARIA" - 57,5% (Modernizacja instalacji c.o., Modernizacja instalacji c.w.u,.Docieplenie ścian
zewnętrznych,Ocieplenie stropodachu,Wymiana okien,Wymiana drzwi zewnętrznych,Modernizacja systemu wentylacji). 5. Budynek mieszkalno -usługowy docieplenie ścian zewnętrznych i połaci dachowych, wymiana drzwi, wymiana okien, modernizacja instalacji c.o Dodatkowo zosatnie wykonana
termomodernizacja lokalnej sieci ciepłowniczej. Grupą docelową będą osoby niepełnosprawne intelektualnie zamieszkujące dom pomocy społecznej oraz
personel Placówki. Budynek stanowi własność Powiatu Świdnickiego, a zarządzany jest przez Dyrektora DPS w Świdniku.

RPLU.05.02.00-06-0058/17

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

6 181 570,92

4 286 899,25

3 643 864,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-05-09

2021-11-26

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.02.00-06-0049/17

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I

Celem głównym planowanej inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach
RPLU.05.02.00-06-0060/16
użyteczności publicznej na terenie Dęblina. Projektem objęto 4 budynki użyteczności publicznej. Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie
jakości wypełniania zadań własnych samorządu lokalnego wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na
podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój miasta. Realizacja projektu umożliwi również obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców i
wnioskodawcę na zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. W ramach przedsięwzięcia poza usprawnieniami
termomodernizacyjnymi wynikającymi z przeprowadzonych audytów zaplanowano wykonanie 4 instalacji fotowoltaicznych (3 o mocy 2kW/szt. oraz jedną o mocy
4 kW/szt. łącznie 0,0165MW). Projektem objęto następujące budynki: Szkoła podstawowa nr 2, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Urząd Miasta
Dęblin, Zespół Szkół Ogólnokształcących. W ramach inwestycji osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników rezultatu:1.Ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej: 4589,40 GJ/rok 2.Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32): 2070758,54 kWh/rok 3.Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych (CI34): 307,389 tony równoważnika CO2/rok 4.Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE: 15,298 MWh/rok 5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 15,298 MWh/rok

MIASTO DĘBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

12 520 623,66

8 486 529,12

7 213 549,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-02-24

2020-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Jabłonna - termomodernizacja
szkół

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gm. Jabłonna poprzez termomodernizację bud. SP i Gim. w Piotrkowie, SP w Skrzynicach RPLU.05.02.00-06-0060/17
oraz SP w Tuszowie. Realizacja projektu posłuży zmniejszeniu zapotrzebowania na energię z paliw kopalnych w przedm. budynkach. Ponadto przeprowadzenie
procesu kompleksowej termomodernizacji przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosf. i poprawie jego jakości. Stanie się to dzięki zmniejszeniu
emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. W konsekwencji inwestycja ta poprawi komfort życia mieszkańców m.in. poprzez stworzenie dostępu do
nowoczesnej infrastruktury szkolnej czy obniżenie kosztów eksploatacji tej infrastruktury oraz podniesie atrakcyjność społ.-gosp. gminy. W ramach projektu na
terenie gm. Jabłonna gł. termomodernizacji poddane zostaną 3 szkoły. W jej ramach przeprowadzone zostaną takie prace jak: ocieplenie stropodachów i dachów,
ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu poddasza, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o., w tym montaż pompy ciepła o
mocy 2 kW, a także tym wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi. W wyniku realizacji projektu ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wyniesie 2
269,24 GJ/rok. O 593 011 kWh/rok zmniejszy się także roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publ. Szacuje się ponadto, że roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych wyniesie 109,29 tony ekwiwalentu CO2. Dodatkowa zdolność energii wytwarzanej z OZE wyniesie z kolei 0,002 MWt, a produkcja energii cieplnej z
nowowybudowanych instalacji wytwórczych wykorzystujących OZE osiągnie wartość 7,144 MWht/rok. Planowana inwestycja jest zgodna szeregiem dokumentów
strategicznych wykazanych w niniejszym wniosku w punkcie 2.11, zapisami Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gm.
Jabłonna.

GMINA JABŁONNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 457 211,37

2 374 040,31

2 017 934,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-30

2020-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego

Projekt polega na termomodernizacji 15 budynków użyteczności publicznej poprzez docieplenie przegród oraz montaż kolektorów słonecznych na trzech
RPLU.05.02.00-06-0062/16
budynkach (zadania nr 1-17).Projekt obejmuje również opracowanie dokumentacji technicznej (zad. nr 18-19) w tym audytów, studium wykonalności, dok.
przyrodniczej, nadzory (zad. nr 24-25), zarządzanie (zad. nr 20-21), promocję (zad. nr 20-23). Głównym celem projektu jest wzrost efektywności wykorzystania
energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu ryckiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych projektu do których
należą: * Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców na obszarze
powiatu ryckiego. * Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu ryckiego. Realizacja projektu pozwoli na osiągniecie następujących
wskaźników: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych-0,1719MWt Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych-0,1719MW Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji-23854,18m2 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków15szt. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 3szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 15
szt. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 5 725 105,278 kWh/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(t
co2/rok) - 1258,65 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - (MWh/rok) - 94,6616 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (Gj/rok) - 19727,6. Wybór
poszczególnych grup interesariuszy wynika z opracowanej macierzy interesariuszy projektu, która uwzględnia role poszczególnych grup oraz ich wpływ w
kontekście realizacji projektu. Podziału grup interesariuszy dokonano z punktu widzenia ich wpływu na płaszczyźnie projekt - interesariusze. Efektywność
energetyczną wskazano w audytach.

POWIAT RYCKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

25 837 175,92

18 382 746,78

14 796 790,31

80,49 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-16

2020-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Kalince

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Parczewskim poprzez realizację
kompleksowych zadań termomodernizacyjnych. Projekt zakłada następujące ulepszenia: 1) w DPS w Kalince: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie dachu części
starszej, ocieplenie stropu poddasza części nowej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, 2) w
budynku warsztatowo-terapeutycznym: instalacja c.o., ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 3) w budynku
administracyjnym: instalacja c.o., ocieplenie stropodachu, ocieplenie ściany zewnętrznej drewnianej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian
murowanych, ocieplenie ścian fundamentowych. Dzięki kompleksowej modernizacji energetycznej efektywność energetyczna zwiększy się o 55,06%. W ramach
projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok) - 2 010, 38; szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (tom CO2/rok) - 155, 60; zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (MWh/rok) - 614 281, 54.

RPLU.05.02.00-06-0062/17

POWIAT PARCZEWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 428 646,56

1 161 501,28

987 276,08

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-11

2020-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Parczewskiego

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Parczewskim poprzez realizację
RPLU.05.02.00-06-0063/17
kompleksowych zadań termomodernizacyjnych. Projekt obejmuje: Warsztaty Szkolne ZSP w Parczewie - montaż kotła gazowego oraz wymianę instalacji c.o.,
wymianę grzejników, montaż zaworów termostatycznych, ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie instalacji c.w.u. Budynek
Powiatowej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury: montaż kotła gazowego oraz wymianę instalacji c.o., wymianę grzejników, montaż zaworów termostatycznych,
ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych. Budynek ILO w Parczewie: instalacja c.o., ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie stropodachu,
ocieplenie dachu sali gimnastycznej , wykonanie instalacji c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych: ocieplenie
stropu poddasza, stropodachu, ścian zewnętrznych, dachu hali sportowej, stropodachu łącznika, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, instalacji c.w.u.. W wyniku
realizacji wariantu 1 z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej efektywność energetyczna zwiększy się o 60,25%. Dzięki realizacji projektu
zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok) - 7 924, 64; Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (tonCO2/rok) - 749, 83; Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok) - 2 317 128, 25. Projekt spełnia
potrzeby wszystkich grup interesariuszy.

POWIAT PARCZEWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

6 426 233,32

4 263 480,02

3 623 958,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-23

2021-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej wraz z instalacją pomp ciepła

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (czystości powietrza) na terenie gminy Łaziska dzięki głębokiej termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej. W wyniku realizacji roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię zmniejszy się o 80,02%, a redukcja emisji CO2 wyniesie
36,544 Mg / rok. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji OZE (pompa ciepła) w budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej oraz ocieplenie
przegród zewnętrznych budynku (ściany zewn, strop). Dzięki temu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku, podniesienie poziomu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w gminie, redukcja wydzielanych do atmosfery gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych: (pyłów, dwutlenku siarki
(SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2), podniesienie potencjału gminy Łaziska w zakresie turystyki oraz rozwoju
przedsiębiorczości związane z poprawą jakości środowiska naturalnego. Kluczowym rezultatem projektu będzie poprawiona jakość powietrza na terenie gminy
Łaziska. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu, związane z montażem instalacji OZE wykorzystujących odnawialne
źródła energii oraz podjęte działania modernizacyjne przegród zewnętrznych budynku. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są Gmina Łaziska oraz
mieszkańcy gminy Łaziska korzystający z efektów projektu. Pomimo iż w POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla
gm. Łaziska (nie odnotowano przekroczenia poz. substancji podleg. ocenie jakości powietrza) to przedmiotowa inwest. wpisuje się w zakres działań obniżających
emisję pyłu PM10 z indywid. systemów grzewczych. Moc zainstalowanych instalacji OZE wynosi: gruntowa pompa ciepła 89,4 kW.

GMINA ŁAZISKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 555 349,86

1 105 189,02

939 410,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-08-06

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE JÓZEFÓW

Wnioskowane przedsięwzięcie dotyczy istniejących obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola, ul. Broniewskiego 10, 23-460 Józefów, Miejskiego Ośrodek
RPLU.05.02.00-06-0065/17
Kultury, ul. Krótka 9, 23-460 Józefów i Samorządowego Zespołu Szkół, ul. Broniewskiego 14, 23-460 Józefów. Eksploatacja obiektów objętych projektem umożliwia
realizację zadań własnych Gminy Józefów. Celem głównym projektu jest Poprawa efektywności wykorzystania energii w 3 budynkach użyteczności publicznej
położonych na terenie Gminy Józefów. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 2 723,84
GJ/rok Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) 0,0078 MW (zaokr. 0,01) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 84,45 MWh/rok
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) 1 722 884 kWh/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(CI34) 320,18 tony równoważnika CO2/rok. Grupą docelową w projekcie stanowią bezpośredni stali użytkownicy przedmiotowych budynków pozostali mieszkańcy
Gminny Józefów, turyści i osoby odwiedzające gminę. 1). MOK- zakres prac: modernizacja ogrzewania, montaż nawiewn. z rekuperatorem (wentylacja
mechaniczna), drzwi do wymiany (okna do wymiany), docieplenie - stropodach, docieplenie - ściana w gruncie, docieplenie - ściana zewnętrzna. 2). SZS - zakres
prac: modernizacja ogrzewania, drzwi, montaż baterii na fotokomórkę (ciepła woda użytkowa), okna, montaż nawiewników z rekuperatorem (wentylacja
mechaniczna), docieplenie - ściana zewnętrzna, docieplenie - strop przy przepływie ciepła z dołu do góry, docieplenie - ściana w gruncie. 3). Przedszkole - zakres
prac: modernizacja ogrzewania, montaż nawiewników z rekuperatorem (wentylacja mechaniczna), montaż baterii na fotokomórkę - CWU, docieplenie - ściana w
gruncie, docieplenie - strop przy przepływie ciepła z dołu do góry, okna, drzwi do wymiany, docieplenie - ściana zewnętrzna, instalacja fotowolt.

GMINA JÓZEFÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 742 820,74

2 040 707,93

1 734 601,73

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2020-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rokitnie

W ramach projektu termomodernizacji poddany zostanie obiekt publiczny zlokalizowany w Rokitnie, który jest siedzibą Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka
RPLU.05.02.00-06-0066/17
Pomocy Społecznej. Powierzchnia użytkowa wynosi 631,92 m2. Budynek ten jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Zakres prac obejmuje
zarówno poprawę parametrów przegród cieplnych, jak i wymianę przestarzałych i nieefektywnych systemów c.o., w tym: - docieplenie ścian zewnętrznych budynku
(w tym piwnice), - wymiana okien i drzwi w przegrodach zewnętrznych, - docieplenie stropu poddasza, - wymiana rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie.
Remontowi poddany zostanie również system c.o. Zainstalowany zostanie piec na biomasę o mocy 32 kW, którego konstrukcja uniemożliwia spalanie innego
paliwa niż pellet drzewny. Wyposażony będzie w licznik wyprodukowanej energii wraz z modułem umożliwiającym zdalne przesyłanie odczytów na dedykowany
odbiornik (komputer, tablet, telefon itp.). Umożliwi to gromadzenie danych w celu monitorowania i zarządzania zużyciem energii cieplnej w budynku (TIK). Roczne
zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię wyniesie się o 51,25%. W widocznym miejscu umieszczona zostanie na okres trwałości projektu informacja o
osiągniętym efekcie ekologicznym (zmniejszenie zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania, redukcji emisji CO2). Przedsięwzięcie będzie użyteczne dla
wszystkich interesariuszy projektu. Gmina ponosić będzie mniejsze koszty utrzymania obiektu objętego projektem poprzez racjonalizację zarządzania energią, a
ich użytkownicy odczują poprawę komfortu przebywania w pomieszczeniach, co przełoży się na jakość świadczonych usług opiekuńczych i administracyjnych.
Poprzez ograniczenie strat energii i wykorzystanie OZE zmniejszy się emisja substancji szkodliwych do środowiska, w m.in. tym CO2 i PM10, projekt przyczynia
się do realizacji założeń "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej".

GMINA ROKITNO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

341 562,62

257 816,81

219 144,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-10

2019-12-13

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku SP Jawidz w celu poprawy jakości powietrza na terenie gminy Spiczyn

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej dotyczy Szkoły Podstawowej w Jawidzu. Przedmiotowy budynek jest
obiektem bardzo energochłonnym, stąd też wymaga ingerencji ze strony władz gminy, które są jego właścicielami. Szkoła swym zasięgiem obejmuje miejscowości:
Jawidz, Zawieprzyce, Rokitno gm. Lubartów. Grupą docelową projektu są dzieci (89 osób) uczęszczające do szkoła, a także rodzice dzieci i pracownicy obiektu (19
osób). Pod względem korzyści finansowych realizację projektu najbardziej odczują władze gminy Spiczyn oraz dyrekcja szkoły, którzy w zmniejszonym
zapotrzebowaniu na energię pierwotną potrzebną do ogrzania budynku, ogrzania c.w.u, a także poboru energii elektrycznej z sieci, odczują różnicę w znacznym
spadku kosztów jego utrzymania. Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza atmosferycznego, gdyż zmniejszy się jego
zapylenie- wymiana pieca węglowego na gazowy, zadymienie oraz emisja szkodliwych substancji do atmosfery powstałych podczas spalania węgla. Dodatkowo
projekt przyczyni się globalnie do poprawy jakości powietrza- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzania c.w.u, wykorzystanie
energooszczędnego oświetlenia, oraz termomodernizacja budynku na wszystkich płaszczyznach, spowoduje mniejsze zapotrzebowanie budynku na energię
pierwotną. Inwestycja zgodna jest zatem z Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej. Główne zadania przewidziane do realizacji: ocieplenie ścian
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana drzwi zewnętrznych, remont instalacji c.o., c.t. i c.w.u, wentylacji mechanicznej, wymiana pieca węglowego na
piec gazowy, wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne, a także montaż instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii (pompa ciepła) do
ogrzewania wody na cele użytkowe.

RPLU.05.02.00-06-0067/16

GMINA SPICZYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 719 105,76

1 178 476,06

1 001 704,61

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-16

2018-12-14

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja Placencji

Celem gł. projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Kodeń wpływająca na polepszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz
wzrost konkurencyjności obszaru.C. szczegółowymi są: 1.Zoptymalizowanie działań zwiększających efektywność energetyczną sektora publicznego; 2.Łagodzenie
zmian klimatu poprzez ograniczen.emisji zanieczyszczeń do atmosfery; 3.Zwiększ.wykorzyst.energii pochodzącej z OZE. Projekt obejmuje termomoderniz.budynku
Placencji (byłego przedszkola),ul. 1Maja 26 w Kodniu, (pow. użytkowa 416,93m2). Kluczowymi rezultat. Projekt.będą: Ilość zaoszczędz.energii cieplnej - 685,40
GJ/rok; Zmniejsz, rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publ. (CI32) -312 710,00kWh/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(CI34) - 102,08 tony równoważnika CO2/rok( 96,25%); Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzyst.OZE 0,06MWht/rok; Ilość zaoszczędz. energii elektr -6,064MWh/rok. Produkt. proj.- Dodatkow.zdolność wytwarzania energii zOZE(CI30) -0,06 MW. Zakres
prac:docieplenie stropu ostatniej kondygn.matą z wełny mineral.o gr.22cm ,docieplenie stropodachu przybudówki od wewnątrz, docieplenie ścian zew.od
wewnątrz za pomocą płyt o gr.10cm wraz z ościeżnicami przed wcześniejszym wykonaniem izolacji poziomej (iniekcji krystalicznej),docieplenie ścian od zewnątrz
tynkiem ciepłym, gr 2cm ,docieplenie ścian fundament.styropianem ekstrudowanym, gr10cm wraz izolacją pion, wymiana drzwi zewnętrzn.,wymiana
okien,modernizacja systemu c.o., Demontaż oraz montaż instalacji c.o. oraz wymianę grzejników wraz z oprzyrząd., wymiana istniejącego kotła na kocioł na pellet
(60kW)wraz z urządzeń.do podawania paliwa i usuwania popiołu. wg branży sanitar.,wymianę instal. elektr. na nową wraz z wymianą istniejącego oświetlenia na
energooszczędne typu LED wg branży elektrycz.,Promocja proj,dokument.tech., Zarządz.proj. Proj. wpłynie na realizację celów POP strefy lubel.w zakr.
popraw.jakoś.powietrza

RPLU.05.02.00-06-0067/17

GMINA KODEŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 175 959,14

845 226,75

718 442,73

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2021-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku SP Charlęż

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej dotyczy Szkoły Podstawowej w Charlężu- Kolonia. Przedmiotowy budynek RPLU.05.02.00-06-0068/16
jest obiektem bardzo energochłonnym, stąd też wymaga ingerencji ze strony władz gminy, które są jego właścicielami. Szkoła swym zasięgiem obejmuje
miejscowości: Charlęż, Charlęż- Kolonia, Jawidz i Spiczyn. Grupą docelową projektu są dzieci uczęszczające do szkoły (57 uczniów), a także rodzice dzieci i
pracownicy obiektu (12 nauczycieli i 8 pracowników obsługi). Pod względem korzyści finansowych realizację projektu najbardziej odczują władze gminy Spiczyn
oraz dyrekcja szkoły, którzy w zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię pierwotną potrzebną do ogrzania budynku, ogrzania c.w.u, a także poboru energii
elektrycznej z sieci, odczują różnicę w znacznym spadku kosztów jego utrzymania. Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza
atmosferycznego, gdyż zmniejszy się jego zapylenie oraz emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Dodatkowo projekt przyczyni się globalnie do poprawy
jakości powietrza- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzania c.w.u, wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia, oraz
termomodernizacja budynku na wszystkich płaszczyznach, spowoduje mniejsze zapotrzebowanie budynku na energię służącą ogrzewaniu, przygotowaniu cwu oraz
oświetleniu zgodna jest z: Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej oraz Planem Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Spiczyn. Główne zadania
przewidziane do realizacji: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie cokołu, regulacja instalacji co (zwiększenie bezpieczeństwa
instalacji oraz dostosowanie do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło), wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne, a także montaż instalacji
wykorzystującej odnawialne źródła energii (pompa ciepła) do ogrzewania wody na cele użytkowe. Dodatkowo planuje się montaż uchwytu dla niepełnosprawnych
przy podjeździe.

GMINA SPICZYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

439 933,21

336 493,33

286 019,33

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-17

2019-09-27

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mełgiew

Celem głównym projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Mełgiew, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności
RPLU.05.02.00-06-0068/17
energetycznej budynków Świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Krępcu i Świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Minkowicach. Cele szczegółowe projektu
związane są z długoterminowymi korzyściami, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu. Projekt realizowany będzie przez Wnioskodawcę, tj. Gminę
Mełgiew. Grupą docelową projektu są władze i pracownicy samorządowi oraz mieszkańcy Gminy Mełgiew. Projekt realizuje tzw. głęboką kompleksową
modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, zakłada kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i przetworzonej. W budynku Świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Krępcu zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych
wg WT2021, docieplenie stropu zewnętrznego WT2021 i docieplenie podłogi w pomieszczeniu 1.1 wg WT2021; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wg WT2021;
modernizację systemu grzewczego - likwidacja obecnego źródła ciepła i wymiana instalacji c.o. na nowoczesny układ cieplny zasilany z ekologicznego źródła
ciepła - pompy ciepła typu powietrze-woda (montaż dwóch pomp ciepła, każda o mocy 16,56 kW i sprawności 2,6), wspomaganego przez system klimatyzacji,
systemem zarządzania energią i wymianę instalacji c.w.u. W budynku Świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Minkowicach zaplanowano docieplenie ścian
zewnętrznych wg WT2021; wymianę pokrycia dachowego wg WT2021; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wg WT2021; modernizację systemu grzewczego
polegającą na likwidacji obecnego źródła ciepła i wymianę instalacji c.o. na nowoczesny układ cieplny zasilany z ekologicznego źródła ciepła - pompy ciepła typu
powietrze-woda (montaż dwóch pomp ciepła, każda o mocy 16,56 kW i sprawności 2,6), wspomagany przez system klimatyzacji, systemem zarządzania energią i
wymiana instalacji c.w.u.

GMINA MEŁGIEW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 175 285,32

851 703,85

723 948,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-24

2019-07-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej łącznie 10 obiektów użyteczności publicznej 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego tj.
RPLU.05.02.00-06-0069/16
obiektów: Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, Domu Pomocy
Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju, Zespołu Szkół Specjalnych, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju. Zostanie on
zrealizowany poprzez działania odpowiadające zasadzie głębokiej termomodernizacji tj. ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania
na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, tj. w tym przypadku: docieplenia ścian budynków,
wymianę i docieplenia dachów, wymianę instalacji c. o., montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz pompy ciepła, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej, instalację zaworów podpionowych i termostatów, energooszczędne oświetlenie i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji. Grupa docelowa
tych działań to użytkownicy zarządzający tymi obiektami. Kluczowe rezultaty projektu to: ilość oszczędzonej energii cieplnej - 11 166,94 GJ/rok, dodatkowa
zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,1799 MW,; a wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,12712 MW,
zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 3 570 855,56 kWh/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 1166,26 kg/rok, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 132,553 MWhe/rok,
produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 153,88 MWht/rok, ilość zaoszczędzonej energii
elektrycznej - 200,157 MWh/rok. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 10, liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 8, liczba wybudowanych jednos

POWIAT BIŁGORAJSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

21 866 440,89

17 290 897,36

14 662 542,75

84,80 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-12-08

2020-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kraśnik

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Kraśnik poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W
ramach projektu wykonane zostaną prace polegające na kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej: Świetlicy Wiejskiej w m. Stróża ,
Przedszkola w m. Stróża Kolonia, Świetlicy Wiejskiej w m. Spławy Pierwszei Szkole Podstawowej w m. Kowalin.Zakres prac planowanych do wykonania w ramach
projektu obejmuje między innymi: wymiana drzwi, bram zewnętrznych, okien, ocieplenie stropu poddasza, wymianę pokr. dach., ścian zewnętrznych, ścian
fundamentowych do wysokości opaski kapilarnej, modernizację instalacji c.o., wymianę pokrycia dachowego i montaż kolektorów słonecznych (kolektory są
usytuowane na budynku szkoły w Kowalinie, zestaw składa się z 4 szt. kolektorów pow. 1,82 m2 każdy). W celu monitorowania ilości zaoszczędzonej energii,
źródła ciepła i energii elektrycznej oraz odbiorniki energii zostaną opomiarowane. Powstanie system pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii.
Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z "Planem gospodarki niskoemisyjnej", którego celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i
docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji z systemów grzewczych, dzięki przeprowadzonej głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
Spadek emisji CO2 wyniesie 267,64 tCO2/rok. Realizacja projektu spowoduje również znaczne oszczędności energii cieplnej 2 879,49 GJ/rok i elektrycznej 86,27
MWh/rok oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach - 1 138 647,69 kWh/rok. Ze względu na ww. pozytywne efekty, projekt ma korzystny wpływ na realizację
celów środowiskowych. Grupą docelową do której skierowany jest projekt są mieszkańcy Gminy Kraśnik, którzy będą korzystać z budynków poddanych
termomodernizacji, co w znacznym stopniu podniesie jakość życia społeczeństwa i podniesie komfort korzystania z budynków użyteczności publicznej.

RPLU.05.02.00-06-0069/17

GMINA KRAŚNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 617 438,13

1 228 487,35

1 023 572,55

83,32 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków oświatowych

Celem głównym jest poprawa efektywności wykorzystania energii w obiektach oświatowych na terenie miasta Kraśnik. Grupę docelową stanowią mieszkańcy
miasta Kraśnik. Kluczowe rezultaty obejmują: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Dodatkową zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30)
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Produkcję energii nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących
OZE. Zakres rzeczowy projektu dotyczy obiektów użyteczności publicznej - obiektów oświatowych: - Szkoły Podstawowej nr 6 w Kraśniku - Szkoły Podstawowej nr 5
w Kraśniku - Szkoły publicznego Gimnazjum nr 1 w Kraśniku - Szkoły Podstawowej nr 3 w Kraśniku - Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku Dla obiektów
objętych przedsięwzięciem opracowano audyty energetyczne, które wskazują konieczność podjęcia prac umożliwiających poprawę efektywności energetycznej.
Realizacja projektu nie spowoduje zmiany funkcji obiektów objętych przedsięwzięciem. Zakres prac obejmuje m.in.: docieplenie obiektów, wymiana drzwi
zewnętrznych i okien zgodnie z zestawieniem wg dokumentacji projektowych, modernizacje isntalacji co i cw, montaż instalacji wykorzystującej OZE. W projekcie
zawarto nowoczesne, energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne: zastosowano nowoczesne energooszczędne materiały termoizolacyjne oraz
system monitoringu instalacji centralnego ogrzewania i instalację solarną dedykowaną w całości dla potrzeb obiektu Szkoły Podstawowej 3. Zakres rzeczowy
przygotowano z uwzględnieniem koncepcji uniwersalnego projektowania.

RPLU.05.02.00-06-0070/16

MIASTO KRAŚNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

7 978 676,04

5 860 035,35

4 981 030,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-10-07

2019-06-28

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.02.00-06-0065/16

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Januszówce gm. Spiczyn

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej dotyczy Szkoły Podstawowej w Januszówce w Gminie Spiczyn.
Przedmiotowy budynek jest obiektem bardzo energochłonnym, stąd też wymaga ingerencji ze strony władz gminy, które są jego właścicielem. Grupą docelową
projektu jest 119 osób użytkujących obiekt, w tym 13 nauczycieli i 4 osoby będące pracownikami obsługi i administracji, a także dzieci uczęszczające do szkoły
oraz ich rodzice. Pod względem korzyści finansowych realizację projektu najbardziej odczują władze gminy Spiczyn oraz dyrekcja szkoły, którzy w zmniejszonym
zapotrzebowaniu na energię potrzebną do ogrzania budynku, a także poboru energii elektrycznej z sieci, odczują różnicę w znacznym spadku kosztów jego
utrzymania. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza atmosferycznego, gdyż zmniejszy się ilość emitowanych substancji do
atmosfery. Dodatkowo projekt przyczyni się globalnie do poprawy jakości powietrza- wzrost wykorzystania OZE na potrzeby energii, wykorzystanie
energooszczędnego oświetlenia, oraz termomodernizacja budynku na wszystkich płaszczyznach, spowoduje mniejsze zapotrzebowanie budynku na energię
końcową. Inwestycja zgodna jest zatem z Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej. Główne zadania przewidziane do realizacji: modernizacja systemu
ogrzewania wraz z systemem pomiaru, monitoringu i zarządzania energią, zastosowanie nawiewników okiennych, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym
poddaszem, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia, ocieplenie ścian piwnic przy gruncie, wymiana oświetlenia na żarówki
energooszczędne typu led, instlacja PV do produkcji energii na własne potrzeby. W wyniku realizacji projektu ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wyniesie
428,96GJ/rok, energii elektrycznej 15,47MWh/rok, produkcja en. elektr z OZE wyniesie 4,60 MWhe/rok,szacowany roczny spadek emisji gazów ciepl 42,73 t,
dodatkowa zdolność wytwarzan en elektr: 0,005MW.
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GMINA SPICZYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 018 814,29

687 116,46

584 048,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-09

2020-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Celem głównym jest poprawa efektywności wykorzystania energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Kraśnik. Grupę docelową stanowią
mieszkańcy miasta Kraśnik. Kluczowe rezultaty obejmują: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej Dodatkową zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
(CI30) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) Produkcję energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej usytuowanych na terenie miasta Kraśnik: budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz pływalni MOSiR wraz z zapleczem i instalacjami technicznymi w tym instalacjami OZE.

RPLU.05.02.00-06-0071/16

MIASTO KRAŚNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

14 293 433,72

3 658 782,50

3 109 965,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-10-20

2020-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sitnie.

Termomodernizacji poddany zostanie obiekt publiczny zlokalizowany w miejscowości Sitno, który jest siedzibą Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 624,05 m2. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje zarówno poprawę parametrów przegród cieplnych, jak
i wymianę przestarzałych i nieefektywnych systemów c.o. Obiekt zostanie wyposażony w trzy rodzaje urządzeń odnawialnych źródeł energii, w tym: - instalację
fotowoltaiczną o mocy 5,5 KW, - instalację kolektorów słonecznych o mocy 4,2 KW, - zestaw lamp solarnych (5 sztuk) o mocy całkowitej 0,75 KW. Łączna moc
zainstalowana urządzeń OZE wyniesie 10,45 KW (0,0105 MW). Instalacja fotowoltaiczna i kolektorów słonecznych zlokalizowane będą na dachu budynku, ich
wysokość nie przekroczy 3 m. Zestaw lamp solarnych zamontowany zostanie na elewacji zewnętrznej. Zmodernizowany i dostosowany do współpracy z nowymi
urządzeniami (kolektory słoneczne) zostanie system c.o. i c.w.u. budynku. Przedsięwzięcie będzie użyteczne dla wszystkich interesariuszy projektu. Gmina ponosić
będzie mniejsze koszty utrzymania obiektu objętego projektem, a użytkownicy odczują poprawę komfortu przebywania w pomieszczeniach, co przełoży się na
jakość świadczonych usług opiekuńczych i administracyjnych. Roczne zmniejszenie zapotrzebowanie budynku na energię wyniesie 46,95%. Poprzez ograniczenie
strat energii i wykorzystanie OZE zmniejszy się emisja substancji szkodliwych do środowiska, w tym CO2 i pyłu zawieszonego PM10, którego ponadnormatywne
stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej, projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" (została
zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do opracowania Programu)

RPLU.05.02.00-06-0072/16

GMINA SITNO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

653 128,43

365 630,48

310 785,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-12

2018-12-28

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Niedrzwica Duża

Projekt dotyczy termomodernizacji budynków Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz USC. Budynek UG: Modern. instalacji centralnego ogrzewania ,
wymiana kotła gazowego na kocioł o lepszej sprawności, kondensacyjny. Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad poddaszem, wymiana okien,
wymiana drzwi zewnętrznych montaż kolektorów słonecznych, panele fotowoltaiczne, oświetlenie LED oraz ekrany za grzejnikami. Budynek USC: Modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania , wymiana kotła gazowego na kocioł gzowy kondensacyjny. Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana
zewnętrznych drzwi, oświetlenie LED i ekrany za grzejnikami. Budynek OPS i BG: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana kotła gazowego na
kocioł gzowy kondensacyjny, panele solarne, oświetlenie LED i ekrany za grzejnikami. Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana okien, pochylnia
dla niepełnosprawnych. Projekt obejmuje działania ujęte w "Programie ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" i tym samym jest zgodny z jego zapisami.
Oczekiwana poprawa efektywności w zakresie energii cieplnej to 72,80% w stosunku do stanu obecnego tj. oszczędność 1215,79 GJ/rok począwszy od roku 2020.
Oczekiwane pozostałe rezultaty to Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 27,4% (o 337 709,99 kWh), roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o
36,1% (76,35 tCO2/rok), w związku z wykorzystaniem OZE - dodatkowa zdolność produkcji energii 0,0107 MW (0,002 MW E. cieplna, 0,01 MW E. elektryczna).
Grupa docelowa użytkowników to pracownicy ośrodków użyteczności publicznej oraz wszyscy mieszkańcy gminy korzystający z tej infrastruktury.

RPLU.05.02.00-06-0072/17

GMINA NIEDRZWICA DUŻA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

751 536,83

398 770,93

338 955,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-03

2019-12-20

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w budynkach publicznych w Hrubieszowie.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Hrubieszowie poprzez realizację kompleksowych zadań RPLU.05.02.00-06-0073/16
termomodernizacyjnych. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu: 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 1653 GJ/rok; 2. Zmniejszenie
rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32). 485 989, 47 kWh/rok; 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 165
ton CO2/rok; 4. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 9,64 MWh/rok; 5) Ilość
zaoszczędzonej energii elektrycznej 169,420 MWh/rok; 6. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE. 9,64 MWh/rok
Grupą docelową projektu są mieszkańcy Hrubieszowa, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie. W ramach zadań przewidzianych do realizacji planuje się głęboką termomodernizację obu w/w budynków z
wykorzystaniem instalacji wykorzystujących OZE.

MIASTO HRUBIESZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 587 702,30

1 296 892,11

1 102 358,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-09-30

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Głęboka termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Czerśli

Termomodernizacji poddany zostanie obiekt o następujących parametrach: - powierzchnia użytkowa netto: 1 764,74 m2, - powierzchnia części ogrzewanej: 1
RPLU.05.02.00-06-0073/17
440,30 m2 - kubatura części ogrzewanej: 6 305,88 Po zakończeniu realizacji projektu powierzchna użytkowa części ogrzewanej zwiększy się do 1 444,20 m2.
Planowane roboty obejmą: - docieplenie ścian zewnętrznych i inne roboty elewacyjne, - docieplenie stropu oraz ścian wewnętrznych (poddasze), - kominy, naprawa stropodachu nad klatką schodową, - malowanie sufitów, - docieplenie ścian fundamentowych - roboty branży sanitarnej (c.o., wentylacja mechaniczna),
- roboty branży elektrycznej (instalacje elektryczne, prace kontrolno - pomiarowe, prace ogólnobudowlane). Budynek zostanie wyposażony w instalację
fotowoltaiczną otwartą o mocy 8,91 kW (0,008 MW), która produkowała będzie 8,42 MWhe/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie 44,13
MWh/rok. Po zakończeniu projektu roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię wyniesie 64,38%. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
wyniesie 90,87 ton równoważnika CO2/ rok. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej wyniesie 432 158, 33 kWh/ rok. Ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej wyniesie 981,06 GJ/ rok. W widocznym miejscu umieszczona zostanie na okres trwałości projektu informacja o osiągniętym efekcie ekologicznym
(zmniejszenie zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania, redukcji emisji CO2). Przedsięwzięcie będzie użyteczne dla wszystkich interesariuszy projektu, w
tym uczniów i ich rodziców oraz zatrudnionej kadry. Gmina ponosić będzie mniejsze koszty utrzymania obiektu poprzez racjonalizację zarządzania energią, a
użytkownicy odczują poprawę komfortu przebywania w pomieszczeniach, co przełoży się na jakość świadczonych usług edukacyjnych.

GMINA ŁUKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 518 409,55

901 683,62

766 431,04

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-27

2019-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Janowie Podlaskim

W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował inwestycję polegającą na termomodernizacji budynków placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej im.
RPLU.05.02.00-06-0074/16
Czesława Tańskiego oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II zlokalizowanych przy ul. I-go Maja 5 w Janowie Podlaskim. Celem głównym projektu jest podniesienie
jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Zakres prac obejmuje: montaż
instalacji fotowoltaicznej, docieplenia strychu, elewacji, podziemia i cokołów, wymianę stolarki, instalację elektryczną, montaż systemu regulacji instalacji c.o.,
technologie ICT oraz remont kominów i dachów. W ramach inwestycji osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej 947,5 [GJ/rok]; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 19,5 [tony równoważnika CO2/rok]; Zmniejszenie rocznego zużycia energii
pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) 122800 [kWh/rok]; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE 37,14 [MWhe/rok]; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 37,14 [MWhe/rok]; Ilość
zaoszczędzonej energii elektrycznej 42,4 [MWh/rok]. Moc instalacji PV: 159 paneli po 250 W = 39,75 kW (0,039 MW). Tryb pracy instalacji: on-grid. Miejsce
montażu paneli fotowoltaicznych: dach budynku.

GMINA JANÓW PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 690 039,54

1 782 304,82

1 439 730,78

80,78 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-27

2019-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach - budynek główny szkoły oraz budynek internatu

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej dotyczy budynku głównego oraz internatu ZSR w Kijanach. Celem
projektu jest wzrost efektywności energetycznej obiektów.Budynki są obiektami energochłonnymi, stąd też wymagają ingerencji ze strony władz powiatuwłaściciele Szkoły. Użytkownikami obiektu są: młodzież i ich rodzice, a także dorośli zdobywający potrzebne kwalifikacje oraz pracownicy Szkoły. Dodatkowo
grupę docelową stanowią mieszkańcy Kijan. Pod względem korzyści finansowych realizację inwestycji najbardziej odczują władze Powiatu Łęczyńskiego, którzy w
zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię końcową potrzebną do ogrzania budynków, odczują różnicę w znacznym spadku kosztów ich utrzymania (środki na ten
pochodzą z budżetu powiatu). Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza atmosferycznego, gdyż zmniejszy się jego zapyleniemniejsze zapotrzebowanie na paliwa do ogrzania budynków- mniejsza emisja szkodliwych substancji do atmosfery powstałych podczas spalania surowców.
Dodatkowo projekt przyczyni się globalnie do poprawy jakości powietrza - termomodernizacja budynków spowoduje niemal 60% redukcję w zapotrzebowaniu na
energię służącą ogrzewaniu. Główne zadania przewidziane do realizacji: modernizacja systemu grzewczego wraz z wprowadzeniem systemu pomiaru, monitoringu
oraz zarządzania energią, montaż nawiewników okiennych, ocieplenie stropodachu (szkoła), ocieplenie stropu (Internat), ocieplenie ścian zewnętrznych
styropianem. Wszystkie w/w działania prowadzić będą do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania. Projekt spowoduje
wzrost efektywności energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej o 58,25 %, zwiększenie ilości zaoszczędzonej energii cieplnej 1 498,57 GJ/rok i
pierwotnej 457 900,05 kWh/rok oraz spadek emisji gazów cieplarnianych o 92,48 (tony równoważnika CO2 na rok).
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POWIAT ŁĘCZYŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 128 644,06

917 800,99

780 130,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-17

2021-08-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie w Pierwszym

Głęboka modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Korchów Pierwszy 86b, 23-415 Księżpol, działka ewidencyjna nr 1078. Budynek
przeznaczony na działalność Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym. Główny cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły. Cele
szczegółowe: 1. ograniczenie strat i poprawa wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynku, 2. wzrost wykorzystania energii pochodzącej z OZE w
budynku, 3. redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Obejmie termomodernizację, modernizację syst. grzewczego, modernizację
oświetlenia, montaż instalacji PV, monitoring zużycia energii, prace przygotowawcze (audyt energetyczny, audyt oświetlenia, dokumentacja projektowokosztorysowa), nadzór nad inwestycją i działania promocyjne. Termomodernizacja zgodna z wariantem optymalnym audytu energetycznego. Planowany zakres
prac: - ocieplenie 1021,53 m2 ścian zewnętrznych i 271,77 m2 ścian na gruncie styropianem, - docieplenie 757,64 m2 dachu wełną mineralną, - wymianę 19,68
m2 luksferów na okna typu "FIX", - wymianę 86 grzejników żeliwnych na stalowe płytowe i montaż 84 zaworów termostatycznych. Modernizacja oświetlenia i
montaż instalacji PV zgodne z audytem oświetlenia - wymiana 256 opraw na LED i montaż 48 szt. paneli PV, moc nominalna 12 kW. Rezultaty: - ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej: 1391,46 GJ/rok, - ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 29,61 MWh/rok, - zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w
budynkach publicznych: 514 005,55 kWh/rok, - dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,012 MW, - produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 10,41 MWhe/rok, - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:
172,53 tony równoważnika CO2. Wykonawca instytucjonalny: Gmina Księżpol. Ostateczni beneficjenci: uczniowie, pracownicy szkoły, społeczność lokalna Gminy
i Korchowa Pierwszego.

RPLU.05.02.00-06-0075/17

GMINA KSIĘŻPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 048 262,86

850 246,23

722 709,27

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2019-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej

Celem ogólnym projektu dotyczy głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej poprzez realizację działań
mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej - palcówki edukacyjnej. Cele główne projektu dotyczą: -obniżenia
poziomu zużycia energii w sezonie grzewczym, wskutek braku odpowiedniej izolacji i ocieplenia budynku szkoły; -zmniejszenia zużycia ciepła na ogrzewanie
budynku; -zmniejszenia kosztów ogrzewania w bud. objętym przedsięwzięciem usprawnienia energetycznego. Zadania w projekcie: przeprowadzenie prac/robót
budowlanych dot. przedsięwzięcia termodernizacyjnego - ocieplenie budynku -ściany zewnętrzne z elewacją, stropodachy, wymianę stolarki okiennej/drzwiowej,
wykonanie instalacji odgromowej; modernizację inst. wentylacji; c.o.; inst. elektrycznej; inst. elektrycznej; przewiduje się także usługi w zakresie nadzoru
inwestorskiego w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, ornitologicznej; przewidziano realizację działań promocyjnych - tablica pamiątkowa oraz
zaangażowanie kadry zarządzającej projektem. Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty na poziomie wskaźników: I. Wskaźniki produktu: 1. Liczba
zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt.; 2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 7929,98 m2; 3. Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt.; 4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,02 [MWe]; II.
Wskaźniki rezultatu: 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 4409 GJ/rok; 2. cd. wskaźników w piśmie przewodnim. Grupę docelową w projekcie stanowią: poziom instytucjonalny: Gmina Łęczna (Beneficjent projektu), Szkoła Podstawowa nr 2 (jednost. organizacyjna Beneficjenta-wsparcie przedmiotowe
przedsięwzięcia) - poziom indywidualny: uczniowie, kadra nauczycielska, kadra kierownicza (bezpośrednio); rodzice, opiekunowie, mieszkańcy Gminy
(pośrednio).

RPLU.05.02.00-06-0076/16

GMINA ŁĘCZNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 965 083,80

3 134 028,74

2 311 659,59

73,76 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-02-15

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacja, modernizacja i remont kapitalny obiektu użyteczności
publicznej - budynku Zespołu Szkół nr 2 w Jaszczowie

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Jaszczowie poprzez realizację kompleksowych zadań
RPLU.05.02.00-06-0076/17
termomodernizacyjnych np.:ocieplenie przegród zewnętrznych ścian zewnętrznych,ścian piwnic i stropodachu/dachu,wymiana stolarki okiennej,wymiana
stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem nowego kotła dwufunkcyjnego,instalacji c.w.u. wraz z montażem nowego kotła
dwufunkcyjnego,montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w Sali sportowej, modernizacja oświetlenia wbudowanego na oświetlenie LED wraz z
modernizacją instalacji elektrycznej. Do realizacji zaplanowano także montaż instalacji fotowoltaicznej składającej się paneli fotowoltaicznych wykonanych w
technologii monokrystalicznych o mocy do 20 kWp przymocowanych do połaci dachu oraz montaż instalacji solarnej o pojemności 11 m2 (moc ok. 7,07 kW)
przymocowanej również do połaci dachowej. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to:1.Ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej[GJ/rok:3750]2.Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej[MWh/rok: 56,28]3.Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
[kWh/rok:1371409]4.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych[tony równoważnika CO2/rok:349,89]5.Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok:9,5]6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE [MWhe/rok:9,5]7.Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE[MWht/rok:25,7]8.Produkcja energii
cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE[MWht/rok:25,7]. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze OZE
0,01676MW W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 85,3 %. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Milejowa, ze
szczególnym uwzględnieniem pracowników i uczniów ZS Nr 2 w Jaszczowie.

GMINA MILEJÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 787 511,01

1 692 982,61

1 439 035,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-13

2021-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacja, modernizacja i remont kapitalny obiektu użyteczności
publicznej - budynku Szkoły Podstawowej w Białce

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Białce poprzez realizację kompleksowych
zadań termomodernizacyjnych np.: modernizację c.o., modernizację instalacji wentylacji, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji i dachu, ocieplenie ścian
zewnętrznych, wymiana okien i drzwi, ocieplenie podłóg. Do realizacji zaplanowano także montaż instalacji fotowoltaicznej składającej się paneli
fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznych o mocy 7,42 kWp. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to:1.Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej[GJ/rok:1241]2.Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej[MWh/rok: 12,787]3.Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w
budynkach publicznych [kWh/rok:417540]4.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych[tony równoważnika CO2/rok:4043]5.Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok:8,076]6. Produkcja energii z nowo wybudowanych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok:8,076].W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej budynku o
78,59 %. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Milejowa, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w
Białce.Po stronie kosztów niekwalifikowanych robót budowlanych ujęto: roboty rozbiórkowe, nadproża stalowe, roboty murowe, elementy betonowe, dach roboty rozbiórkowe, stolarka drzwiowa wewnętrzna, tynki wewnętrzne, oblicowanie ścian, sufity podwieszane, roboty malarskie, podłoża, posadzki, roboty
ślusarskie, podjazd dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, elementy zewnętrzne, instalacja uziemiająca i odgromowa, montaż osprzętu, okablowanie,
instalacje RTV - przystosowanie, demontaże, instalacja wodociągowa, kotły i akcesoria, kanalizacja.

GMINA MILEJÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 817 891,43

920 792,56

782 673,64

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-13

2021-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Głęboka termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół w Hulczu

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez głęboką termomodernizację obiektów użyteczności
RPLU.05.02.00-06-0078/16
publicznej (Zespół Szkół w Hulczu). Zaplanowany w projekcie zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację starej części szkoły, łącznika, nowej części
szkoły, łącznika, sali gimnastycznej, wymianę instalacji c.o.roboty zewnętrzne oraz instalację pompy ciepła oraz instalację dolnego źródła pompy ciepła.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów
grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak również montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (pompa ciepła). Dzięki
wymianie instalacji grzewczej, ociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do
atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię elektryczną oraz poprawie ulegnie stan techniczny obiektu. Grupę docelową projektu, która odniesie
bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji stanowią uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół w Hulczu, jak również mieszkańcy Gminy
Dołhobyczów, którzy odczują realną poprawę stanu jakości powietrza. Wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu
zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektu zauważalne będą również na szczeblu
przyrodniczym. Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną obiektów użyteczności publicznej.
Kluczowymi rezultatami przedmiotowego projektu będą: - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 3110,61 GJ/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków
- 1 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt.

GMINA DOŁHOBYCZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 085 912,74

2 148 602,60

1 826 312,18

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-29

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie

Celem głównym projektu jest ograniczenie zużycia energii finalnej w budynku o 375,417 MWh/rok tj.67,76% . Kluczowe rezultaty realizacji projektu to:Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej-1352 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 412959 kWh/rok, Szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych o 75,819 ton równoważnika CO2 (tj. 66%) oraz ograniczenie kwaśnych emisji do atmosfery (SO2, NOx) o 70%. Grupa
docelowa obejmuje użytkowników budynku: 63 uczniów w przedszkolu, 220 uczniów szkoły podstawowej, 80 uczniów gimnazjum, 38 nauczycieli oraz 17
pracowników obsługi. Grupę docelową stanowi również Gmina Krzywda, która ponosi koszty utrzymania obiektu oraz mieszkańcy regionu, dla których polepszy
się jakość powietrza. Zadania przewidziane do realizacji obejmują termomodernizację budynku o zakresie: -Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, -Ocieplenie
dachu sali gimnastycznej i łącznika, -Ocieplenie stropodachu z przestrzenią wentylowaną, -Wymiana okien na okna o współczynniku U nie wyższym jak 0,9 oraz
montaż nawiewników higrosterowanych, -Wymiana drzwi wejściowych na drzwi o współczynniku U nie większym niż 1,3, -Modernizacja instalacji c.o.: wymiana
całej instalacji c.o. . Nowa instalacja powinna posiadać termozawory grzejnikowe o czułości nie większej jak 1°C , oraz monitoring zdalnego sterowania pracą
kotła o połączeniu WiFi lub GSM oraz opomiarowanie kotłowni. Projekt obejmuje swoim zakresem również działania nieinwestycyjne, takie jak: przygotowanie
dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium wykonalności nadzór inwestorski oraz promocję projektu.

RPLU.05.02.00-06-0078/17

GMINA KRZYWDA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 183 028,54

922 416,07

784 053,64

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-06

2019-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Docieplenie (termomodernizacja) gimnazjum, przebudowa schodów zewnętrznych oraz docieplenie i przebudowa łącznika
kompleksu budynków oświatowych w Adamowie

Celem głównym jest Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Adamów. Poprawa jakości powietrza na terenie
RPLU.05.02.00-06-0079/16
Gminy. Pod względem administracyjnym gmina należy do województwa lubelskiego i powiatu łukowskiego. Budynek stanowi własność Gminy Adamów z siedzibą
przy ul. Kleeberga 5 w Adamowie. Wskaźniki projektu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok - 1001,1, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w
budynkach publicznych (CI32) 228100 kWh/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 51,2 Tony/rok, , Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych inst. Wyk. OZE 253,4 MWht/rok, Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 szt, Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków - 1 szt, Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 2611,2 m2, Liczba obiektów dostos. dla osób z niepełn. - 1,
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,2 MW, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,2 MW
Zakres rzeczowy projektu obejmuje docieplenie ścian i stropów -, wymianę stolarki, modernizacja instalacji c. o. wymiana źródła ciepła wraz z automatyką i
układem opomiarowania, wymiana oświetlenia na energooszczędne. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w SOOP (RPO WL) przyjęto wymagania w tym zakresie
obowiązujące od 1.01.2021 według rozporządzenia (Dz. U. z 18.09.2015 r., poz. 1422). Docieplenie ścian założono w technologii lekkiej mokrej, stropów za pomocą
wdmuchiwanego granulatu - współczynnik przewodzenia 0,036 - 0,037. Okna zastosowano o współczynniku U = 0,7 W/m2/K, drzwi 1,2 W/m2/K. W wyniku
realizacji projektu powstanie również system zarządzania energią, Dane zbierane z czujników i dane wprowadzane ręcznie będą przetwarzane w systemie i
pozwolą zidentyfikować najbardziej krytyczne momenty produkcji czy zużycia. Grupą docelową są uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy. Obiekt zostanie dostos.
dla potrzeb osób niepełn.

GMINA ADAMÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 136 841,27

1 495 400,37

1 271 090,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-18

2018-10-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacja, modernizacja i remont kapitalny obiektu użyteczności
publicznej - budynku OSP w Ostrówku-Kolonii

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku - Kolonii poprzez realizację kompleksowych RPLU.05.02.00-06-0079/17
zadań termomodernizacyjnych. W zakres rzeczowy projektu wchodzą takie zadania jak: promocja projektu, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, audyt,
studium wykonalności, zarządzanie projektem oraz roboty budowlane( ocieplenie ścian wewnętrznych, ocieplenie ścian nadziemia, ocieplenie podłogi na gruncie,
ocieplenie stropu nad parterem, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana bramy garażowej, modernizacja c.o., modernizacja c.w.u.). Do
realizacji zaplanowano także montaż instalacji fotowoltaicznej składającej się paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznych o mocy 22
kW. Instalacja zostanie umieszczona na połaci dachowej. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to:1.Ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej[GJ/rok:223,48]2.Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej[MWh/rok: 87,32]3.Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
[kWh/rok:184 208,94]4.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych[tony równoważnika CO2/rok:70,90]5.Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok:22,03]6. Produkcja energii z nowo wybudowanych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok:22,03]7.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych[MW:0,022]8.Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych[MWe:0,022]. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej budynku o
74,47 %. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Milejów, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników OSP w Ostrówku - Kolonii.

GMINA MILEJÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 112 958,78

476 352,93

404 899,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-13

2021-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.02.00-06-0077/17

Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w gminie Tereszpol: Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła
II w Tereszpolu Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Kukiełkach

Celem głównym projektu (P) jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gm. Tereszpol poprzez termomodernizację budynków ZS w Tereszpolu-Zaorendzie
RPLU.05.02.00-06-0080/16
oraz Tereszpolu-Kukiełkach. Realizacja P posłuży zmniejszeniu zapotrzebowania na energię z paliw kopalnych w przedm. budynkach. Ponadto przeprowadzenie
procesu kompleksowej termomodernizacji przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosf. i poprawie jego jakości. Stanie się to dzięki zmniejszeniu
emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. W konsekwencji inwestycja ta poprawi komfort życia mieszkańców m.in. poprzez stworzenie dostępu do
nowoczesnej infrastruktury szkolnej czy obniżenie kosztów eksploatacji tej infrastruktury oraz podniesie atrakcyjność społ.-gosp. gminy. W ramach P na terenie
gm. Tereszpol gł. termomodernizacji poddane zostaną dwa Zespoły Szkół. W jej ramach przeprowadzone zostaną takie prace jak: ocieplenie stropodachów i
dachów, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu poddasza, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o., w tym wymiana kotła
węglowego na kocioł opalany biomasą o mocy 285 kW, a także tym wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi oraz wymiana oświetlenia na
energooszczędne. W wyniku realizacji P ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wyniesie 3 368,50 GJ/rok, a zaoszczędzonej energii elektrycznej 194,41 MWh/rok. O
1 985 421,39 kWh/rok zmniejszy się także roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publ. Szacuje się ponadto, że roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych wyniesie 582,40 tony ekwiwalentu CO2. Dodatkowa zdolność energii wytwarzanej z OZE wyniesie z kolei 0,285 MW, a produkcja energii cieplnej z
nowowybudowanych instalacji wytwórczych wykorzystujących OZE osiągnie wartość 414,34 MWh/rok. Planowana inwestycja jest zgodna szeregiem dokumentów
strategicznych wykazanych w niniejszym wniosku w punkcie 2.11, zapisami Strategii Rozwoju Gminy Tereszpol, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gm.
Tereszpol

GMINA TERESZPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 175 369,45

1 644 751,15

1 398 038,47

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-06

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacja, modernizacja i remont kapitalny obiektu użyteczności
publicznej - budynku OSP w Białce

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku OSP w Białce poprzez realizację kompleksowych zadań termomodernizacyjnych.
Koszty kwalifikowane wynikające z audytu energetycznego: izolacje ścian fundamentowych, elewacja, stolarka drzwiowa, stolarka okienna, ocieplenie stropu
poddasza, technologia kotłowni na pellet, instalacja c.o.. Koszty niekwalifikowane obejmują pozostałe zadania w projekcie: zamurowania i obróbki, ściany
działowe, tynkowanie i malowanie, posadzki i podłogi, wymiana pokrycia dachu i wzmocnienie konstrukcji, opaska wokół budynku.. Kluczowe rezultaty projektu
wyrażone wskaźnikami rezultatu to: 1.Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [Gj/rok: 185,02] 2.Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych [kWh/rok: 269712,01] 3.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok:87,2].4. Produkcja energii cieplnej z
nowowybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok 52,83], 5. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] 52,83. 6. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 5,05MWhe, 7. Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych [MW 0,03], 8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt 0,03]. W wyniku realizacji projektu
nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 47,70 %. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Milejowa, ze szczególnym uwzględnieniem
pracowników i użytkowników budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białce. W ramach zadań przewidzianych do realizacji planowane jest wykonanie głębokiej
termomodernizacji wraz z wykorzystaniem instalacji OZE w postaci kotła na biomasę.

RPLU.05.02.00-06-0080/17

GMINA MILEJÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

688 577,44

494 286,06

420 143,15

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-19

2021-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rudnik

Przedmiot projektu: termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej (sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Płonce oraz budynek mienia
gminnego w Rudniku) wraz z zastosowaniem OZE. Zakres: 1. Sala gimnastyczna przy SP w Płonce: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu pod nieogrz.
poddaszem, wymiana okien i drzwi zewnętrznych; wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne; regulacja instalacji c.o., montaż systemu BMS i
liczników; montaż instalacji fotowoltaicznej on-grid o mocy 10 kW. 2. Budynek mienia gminnego w Rudniku: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie
stropodachu; wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne; regulacja instalacji c.o., montaż systemu BMS i liczników; montaż instalacji
fotowoltaicznej on-grid o mocy 6 kW. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków, co przełoży się na poprawę stanu środowiska oraz
wzrost potencjałów rozwojowych gminy i jakości życia mieszkańców. Z efektów skorzystają bezpośrednio wszystkie osoby korzystające z usług świadczonych w
budynkach objętych projektem, tj. sali sportowej w Płonce oraz budynku mienia gminnego w Rudniku. Poprawi sie jakość usług świadczonych przez placówki,
warunki pracy, nauki, użytkowania obiektów. Osiągnięte wskaźniki: -spadek emisji gazów- 155,18 tCO2; -spadek zużycia energii pierwotnej- 518 362,53 kWh; zaoszczędzona energia cieplna- 696,51 GJ; -produkcja en. elektrycznej z OZE- 14,8 MWh; -zaoszczędzona energia elektryczna- 100 132,70 MWh; -dodatkowa
zdolność wytwarzania energii z OZE- 0,01 MW -zmodernizowane budynki- 2 szt; - wybudowane jed. wytwarzania en. elektr. z OZE- 2 szt; -pow. użytkowa budynków
termomodernizowanych- 2 595,43 m2. Efektywność energetyczna dla projektu zwiększy się o 40,77% (na podst. danych z audytów, wg których efektywność
energetyczna w budynku sali gimnastycznej wzrośnie o 44,61% a w budynku w Rudniku - o 36,93%)

RPLU.05.02.00-06-0081/16

GMINA RUDNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 673 168,61

1 019 371,30

816 685,63

80,12 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-19

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Remont i termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w msc. Cyganka wraz z infrastrukturą towarzyszącą i
elementami małej architektury.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku po byłej szkole podstawowej w m. Cyganka. Mieszkańcy wsi Cyganka, w obiekcie po RPLU.05.02.00-06-0081/17
byłej szkole podstawowej stworzyli, częściowo własnymi siłami i środkami, świetlicę wiejską. Świetlica na nowo stała się miejscem spotkań mieszkańców gdzie
organizowane są zebrania sołeckie, integracja pokoleniowa, wymiana doświadczeń osób starszych i młodszych. W pomieszczeniach znajdują się stoły do pingponga oraz szachy gdzie młodzież ma możliwość aktywnie i ciekawie spędzać wolny czas. W ramach projektu zaplanowano: modernizację instalacji c.o., wymianę
okien i modernizację wentylacji, ocieplenie ścian, modernizację c.o., ocieplenie stropu, ocieplenie podłogi na gruncie. Do realizacji zaplanowano także montaż
instalacji fotowoltaicznej składającej się paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznych o mocy do 5 kWp przymocowanej do połaci
dachowej od strony południowej oraz montaż pompy ciepła mocy powietrze-woda wraz z podgrzewaczem pojemnościowym o poj. 110 dm3, moc cieplna pompy
1500W. Dokładny opis kosztów z podziałem na wydatki KW i NKW umieszczony został w piśmie przewodnim ze względu na ograniczoną liczbę znaków. Kluczowe
rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to:1.Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej[GJ/rok: 177,23]2.Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w
budynkach publicznych [kWh/rok: 126058,34]3.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych[tony równoważnika CO2/rok: 33,43]4.Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE[MWhe/rok: 5,248]5.Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE[MWht/rok: 5,248]. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 37,84 MwH/rok, Dod.
zdolność wyt. ener. ele.0,005 MWe W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 78,47%. Grupą docelową projektu są
mieszkańcy Gminy Milejów.

GMINA MILEJÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

883 278,00

460 954,04

391 810,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-21

2021-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Sawin

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w bud. użytecz. publicznej w Gm. Sawin poprzez realizację kompleksowych zadań
termomodernizacyjnych. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 3018,72 GJ/rok; Dod. zdol. wyt. e.
ze źródeł odnawialnych - 0,145 MW; Zmni. rocznego zuż. e. pier. w bud. pub. - 1506086,11 kWh/rok; Pro. e. e. z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
inst. wykorz. OZE - 16,79 Mwhe/rok; Produkcja e. e. z nowo wybudowanych instalacji wyko. OZE - 16,79 Mwhe/rok; Il. zao. e. e. - 140,3 MWh/rok. Sza. roczny
spadek emisji CO2 425,65 t CO2/rok. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Sawin ze szczególnym uwzględnieniem uczniów placówek edukacyjnych
objętych projektem, jak również ich rodziców. W ramach zadań przewidzianych do realizacji planuje się kompleksowe działania termomodernizacyjne wraz z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Efektywność energetyczna dla 4 budynków wyniesie 61,83%. Zadania: SP w Bukowie Wielkiej: ocieplenie ścian zew.
oraz ścian zew. sali gimnastycznej, ocieplenie stropu poddasza, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. , wymiana oświetlenia, montaż paneli
fotowoltaicznych o mocy - liczba mod. 20, moc - 5 kw.; SP Czułczyce: ocieplenie ścian zew oraz przy gruncie, ociepelenie dachu, wymiana okien i drzwi, moder.
instalacji c.o., wy. oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych o mocy - liczba mod. 20, moc - 5 kw, SP w Wólce P. - ocieplenie ścian zew., stropodachu, wym.
okien i drzwi, wym. kotła węglowego, wym .oświetlenia,montaż paneli fotowoltaicznych o mocy - liczba mod. 20, moc - 5 kw, ZS w Sawinie: ocieplenie ścian zew.
sali gimn., stropu poddasza, wymiana okien i drzwi, mode. instalacji c.o., wymiana oświetlenia,montaż paneli fotowoltaicznych o mocy- liczba mod. 20, moc - 5
kW. Pr. e. cieplnej z nowo wyb. inst. wykorzystujących OZE - 236,59 MWht/rok, Produkcja e. cieplnej z z nowo wyb./nowych mocy wytw. - 236,59 MWht/rok.

RPLU.05.02.00-06-0082/16

GMINA SAWIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 026 579,11

2 460 633,42

2 091 538,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-02

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dołdze

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Dołdze. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu
energetycznego (- modernizacja instalacji grzewczej - wymiana kotła na kocioł na biomasę (pelet) o mocy 100 kW z automatycznym (pneumatycznym) układem
podawania paliwa, wymiana grzejników, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - ć kolektory słoneczne w ilości 5 szt. (min. 10,95 m2)
absorbera.,modernizacja przegród,wymiana stolarki okiennej,docieplenie dachu,ocieplenie ścian i podłóg, wymiana oświetlenia na energooszczędne). Roczne
zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków wynikające z audytu energetycznego wynosi 60,71 %. Projekt obejmuje również wdrożenie
systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku ( Sterownik solarny oraz sterownik do kotła wyposażony w urządzenie
spełniające wymogi Technologii Informacyjno Komunikacyjnej). Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Dołdze. Budynek stanowi własność
Gminy Drelów, a zarządzane jest przez Dyrektora Zespołu Szkół.

RPLU.05.02.00-06-0082/17

GMINA DRELÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 276 102,75

969 112,40

823 745,54

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-05

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie"

Celem proj. jest poprawa efektywności wykorzystania energii w 8 budynkach użyteczności publ. w Lubartowie (Przedszkole Miejskie nr 2,Przedszkole Miejskie nr
5,SP nr 1,SP nr 3,SP nr 4,Gimnazjum nr 1,Gimnazjum nr 2, II LO) o 51,96%, a także zwiększenie udziału produkcji energii z OZE i ograniczenie emisji zanieczyszczeń
w regionie. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez kompleksową termomodernizację obiektów. Zadania przewidziane w proj.: poprawa stanu technicznego
budynków, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, piwnic, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, remont zadaszeń, schodów i podestów, wymiana
pokrycia dachowego, wymiana instalacji c.o., c.w.u, odgromowej, budowa instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiana opraw
oświetleniowych na energooszczędne typu LED, modernizacja węzła cieplnego oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Spowoduje to obniżenie kosztów
eksploatacyjnych oraz wzrost komfortu użytkowania obiektów. Powyższe przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu: 1. Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej - 13 869, 23 GJ/rok 2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 0,06 MW 3. Zmniejszenie
rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) - 5 365 126 kWh/rok 4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 1, 42
t CO2/rok 5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 82, 72 MWhe/rok 6. Ilość
zaoszczędzonej energii elektrycznej - 238,31 MWh/rok. oraz wskaźników produktu: 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 8 szt. 2. Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 7 szt. 3. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 29 928,92 m2
Grupą docelową będą użytkownicy obiektów (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) oraz mieszkańcy miasta i regionu dzięki poprawie jakości powietrza i
zmniejszeniu emisji CO2.

RPLU.05.02.00-06-0084/16

GMINA MIASTO LUBARTÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

18 403 112,65

14 718 476,53

12 510 705,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-09-02

2019-10-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Urszulinie

Celem głównym projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Urszulin, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności
energetycznej budynków Urzędu Gminy Urszulin oraz budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Urszulinie. Cele szczegółowe projektu związane są z
długoterminowymi korzyściami, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu.Projekt realizowany będzie przez Wnioskodawcę, tj. Gminę Urszulin. Grupą
docelową projektu są: pracownicy Urzędu Gminy, uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Urszulinie oraz mieszkańcy Gminy Urszulin. Projekt
realizuje tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. Wytypowany zakres prac dla budynków to zestaw działań
remontowych i modernizacyjnych, prowadzących do zmniejszenia zużycia energii do poziomu, dla którego określono optymalne parametry techniczne i
ekonomiczne. Projekt zakłada kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii zarówno pierwotnej
jak i przetworzonej. W budynku Urzędu Gminy zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych wg WT2021, docieplenie stropu zewnętrznego wg WT2021; wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej wg WT2021; montaż kotła na pellet o mocy 50 kW; wymiana instalacji c.o.; montaż elektrycznych podgrzewaczy wody; system
zarządzania energią; wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne typu LED. W części H budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zaplanowano
docieplenie ścian zewnętrznych wg WT2021; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wg WT2021; wymianę grzejników. Dla całego obiektu Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum zaplanowani: montaż dwóch kotłów na pellet o mocy 150 kW każdy; montaż kotła kogeneracyjnego o mocy 13,6 kW (13 kW - ciepło i 0,6 kW energia
elektryczna) wraz z pełnym układem kogeneracyjnym; płukanie instalacji c.o.; system zarządzania energią.

RPLU.05.02.00-06-0084/17

GMINA URSZULIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 926 362,66

2 376 554,95

2 020 071,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-02

2021-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Głęboka termomodernizacja krytej pływalni w Międzyrzecu Podlaskim

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej (krytej pływalni) w Międzyrzecu Podlaskim poprzez
RPLU.05.02.00-06-0085/16
realizację kompleksowych zadań termomodernizacyjnych. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej.
Gj/rok 1425,4; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) tonCO2/rok 201;Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
(CI30) MW- 0,19 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWht/rok - 104,88; Prod.en.ciepl.
z nowo wyb. inst.wyk.OZE 104,88 MWht/rok.Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32). kWh/rok 757700; Produkcja
energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE ;Prod.en.elek.z nowo wyb.ins.wyk.OZE MWhe/rok 28,3;
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 61,9. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
pracowników i użytkowników krytej pływalni przy ul. Zarówie. W ramach zadań planowanych do realizacji przewiduje się wykonanie kompleksowych działań
termomodernizacyjnych, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła). Dzięki realizacji
projektu nastąpi wzrost efektywności energetycznej o 68,4%. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania: docieplenie stropodachów,
docieplenie ścian, docieplenie ścian w gruncie, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, zmiany w systemie ogrzewania :montaż gruntownej pompy ciepła o
łącznej mocy 117 kW wraz odwiertami pionowymi o głębokości do 100m w ilości 20 szt. montaż 30 szt. kolektorów słonecznych o mocy 43,74 kW montaż paneli
fotowoltaicznych o mocy 260 Wp, 120 szt. moc 31,12 kW, wymiana oświetlenia. Kolektory słoneczne oraz instalacja fotowoltaiczna zamontowane będą na dachu
budynku pływalni.

MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 244 873,00

1 825 100,00

1 551 334,96

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-04-18

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Przybysławicach

Celem głównym p. jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynku użyt. publicznej Zespole Szkół w Przybysławicach położonym na terenie GG. Zakres
prac obejmuje m.in.: remont i docieplenie dachu, docieplenie ścian zewn.; modernizacja instalacji c.o. i c.w., montaż pompy ciepłą kt. będzie służyła do
wspomagania przygotowania cwu, montaż układów pomiarowych, montaż kotła gazowego, inst. gazowa do kotła. Zadania w projekcie: Roboty termomod. - branża
budowlana, Roboty termomod. - branża sanit. (w tym pompa ciepła), Roboty termomodernizacyjne - branża sanitarna (kotłownia gazowa), Dokumentacja
techniczna - kotłownia, SW, Audyt energetyczny, Nadzór inw., Menedżer p., Koszty osobowe, Kampania infor.-prom.. Procentowy wzrost efektywności energ.
osiągnięty dzięki realizacji p. wynosi 59,34%. W ramach p. zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: Produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynków- 1; Pow. użytkowa budynków poddanych term. - 3 341,19 m2; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odna. (CI30) - 0,02 MW Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odna. - 0,02 MWt; Liczba wybud. jed.wytwarzania energii cieplnej z OZE-1 szt. Rezultatu: Ilość zaoszczędzonej
energii cieplnej - 432,06 GJ/rok; Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach pub. (CI32) - 512 338,07 kWh/rok; Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych (CI34) -325,02 ton/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorz. OZE - 32,16
MWht/rok. Grupy docelowe p.: mieszkańcy GG korzystający z usług przedmiotowej placówki. Na podstawie PROG. OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUB. w GG nie
stwierdzono przekroczenie choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza.
Działania przewidziane w p. przyczyniają się do realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę stanu jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji
pyłu PM10 z sys. grzewczych

RPLU.05.02.00-06-0086/16

GMINA GARBÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 785 017,64

1 196 587,45

1 017 099,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-07

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Istotą projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów AWF poprzez: -remont instalacji c.o.(wymiana rurociągów z izolacją, montaż zaworów
Białej Podlaskiej
regulacyjnych, uzupełnienie zaworów grzejnikowych); -montaż systemów pomiaru i zarządzania wykorzystaniem energii; - docieplenie ścian, w tym
fundamentowych oraz stropodachu; - wymianę okien i drzwi przeszklonych oraz montaż instalacji solarnej, które rozwiążą kluczowe problemy związane z:
niedostatecznym poziomem termoizolacji, brakiem zarządzania energią i brakiem dywersyfikacji źródeł energii. Kluczowe grupy docelowe to: studenci, kandydaci
na studia, absolwenci, pracownicy AWF, organizacje proekologiczne, działacze na rzecz środowiska naturalnego, mieszkańcy Lubelszczyzny, odwiedzający Filię,
opinia publiczna. Osiągnięte wskaźniki --Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 2054GJ/rok; -Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
Publicznych: 570555,56 kWh/rok; -Szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 112,26 tCO2/rok; -Produkcja energii cieplnej z nowowybudowanych
instalacji wwykorzystujących OZE: 11,11MWht/rok; -Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,10866; --Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 0,10866; -Produkcja energii cieplnej z nowowybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE: 11,11
MWht/rok; -Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 2; -Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 2 szt; -Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 1 szt; -Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 2235,6 m2;

RPLU.05.02.00-06-0086/17

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 638 133,16

1 353 063,63

1 150 104,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-09-05

2020-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja obiektów szkolnych w Łaszczowie

Celem projektu jest ograniczenie kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji zanieczyszczeń na terenie miasta Łaszczowa poprzez podniesienie efektywności
RPLU.05.02.00-06-0089/16
energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Łaszczowie (budynku przedszkola, budynku administracyjno-żywieniowego, budynku sali gimnastycznej, budynku
dydaktycznego) i uzyskanie w rezultacie głębokiej termomodernizacji ww. budynków oszczędności w zakresie: wykorzystania energii dla celów grzewczych, zużycia
energii pierwotnej niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na energię końcową, spadku emisji CO2. Projekt obejmuje termomodernizację budynków szkolnych
Szkoły Podstawowej w Łaszczowie w zakresie ocieplenia przegród wewnętrznych i zewnętrznych, ocieplenia ścian i stropów, modernizacji systemu grzewczego
oraz prac w zakresie instalacji sanitarnych. Projekt obejmuje energooszcze?dne uz˙ytkowanie budynku oraz system pomiaru, monitoringu i zarządzania
wykorzystaniem energii w budynku (dwa ultradźwiękowe ciepłomierze kompaktowe Danfoss typu SONOMETER 1100) i przeszkolenie 1 osoby z obsługi urządzeń
systemowych. Projekt jest realizowany na obszarze zdegradowanym objętym przygotowywanym Lokalnym Planem Rewitalizacji.Wskaźniki produktu: liczba
zmodernizowanych energetycznie budynków - szt.4, powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 4 182,49 m2, liczba osób objętych
szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - os.1 ., rezultatu : Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 2 160, 98 GJ/rok;Zmniejszenie rocznego
zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) 660 280, 96 kWh/rok;Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 422, 27 tony
równoważnika CO2/rok. Z rezultatów projektu będą korzystać: Szkoła Podstawowa: Liczba klas: 11, liczba dzieci w klasach: 292, liczba nauczycieli: 22;
Przedszkole: Liczba oddziałów: 4, liczba dzieci w oddziałach: 105, liczba nauczycieli: 11

GMINA ŁASZCZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 741 143,37

1 347 423,74

1 145 310,15

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-09-20

2018-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Milejowie

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Gminy w Milejowie poprzez realizację kompleksowych zadań
RPLU.05.02.00-06-0091/16
termomodernizacyjnych np.: wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych,
docieplenie dachu, modernizację instalacji c.o.. Do realizacji zaplanowano także montaż instalacji fotowoltaicznej składającej się z 48 sztuk paneli
fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznych o mocy 13,44 kW przymocowanych do połaci dachu. Projektowana instalacja fotowoltaiczna
zostanie podłączona do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku przez rozdzielnię RPV. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to: 1.Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej [Gj/rok:1022,0] 2.Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok:412 457,3] 3.Szacowany
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych[tony równoważnika CO2/rok:136,8] 4.Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych / nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok: 11,99] 5. Produkcja energii z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE
[MWhe/rok: 11,99] 6.Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWhe/rok:33,4]. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej
budynku o 64,98%. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Milejowa, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i petentów Urzędu Gminy Milejów. W ramach
zadań przewidzianych do realizacji planowane jest wykonanie głębokiej termomodernizacji wraz z wykorzystaniem instalacji OZE

GMINA MILEJÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 176 746,69

1 037 343,21

881 741,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-19

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja, modernizacja i remont kapitalny budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w
Łańcuchowie

W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku Szkoły podstawowej w Łańcuchowie zlokalizowanej na
RPLU.05.02.00-06-0092/16
terenie Gminy Milejów. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w
budynkach użyteczności publicznej. W ramach inwestycji osiągnięte zostanie zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 46,43 %. Zakres robót wynikający
z audytu energetycznego: Modernizacja przegrody DZ 1-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 3-stalowe-kotłownia 'Wentylacja
grawitacyjna' Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 2-Piwnca- 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja systemu
ciepłej wody użytkowej Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny Modernizacja przegrody Dach Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Modernizacja
przegrody Ściana na gruncie Modernizacja przegrody Dach Modernizacja systemu grzewczego Pozostałe roboty budowlane związane z termomodernizacją Montaż
instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,08 kWp W ramach inwestycji osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników rezultatu: 1.Ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej:430,60 GJ/rok 2. Produkcja energii elektrycznej z nowowybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzysujących OZE - MWht /tok 11,14 3.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 38,58 ton CO2/rok. 4 Produkcja energii elektrycznej z nowowybudowanych mocy wytwórczych instalacji
wykorzysujących OZE - MWht /tok 11,14 5.Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 26,60
MWh/rok. 6 Produkcja energii elektrycznej z nowowybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzysujących OZE - MWht /tok 11,14 7. Produkcja energii
cieplnej z nowowybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzysujących OZE - MWht /tok 26,60 MWh/rok. 8. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w
budynkach publicznych- kwh/rok 160838,33

GMINA MILEJÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 673 009,10

1 130 194,21

960 665,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-22

2019-06-28

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej termomodernizacji, modernizacji i remontu kapitalnego obiektu użyteczności
publicznej - budynek Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie

W ramach projektu zaplanowano inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku ZS nr 1 w Milejowie. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości
RPLU.05.02.00-06-0093/16
świadczonych usług społecznych dzięki poprawie ef. en. w budynkach użyteczności publicznej. W ramach inwestycji osiągnięte zostanie zwiększenie efektywności
energetycznej budynku o 60,86 %. Zakres robót wynikający z audytu energetycznego: 1. Modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalacji grzewczej 2.
Docieplenie Ściany zewnętrzne gimnazjum - styropian (? = 0.035[W/(m*K)]) o grubości: 0.120 [m] 3. Docieplenie - Strop pod poddaszem - wełna mineralna (? =
0.035[W/(m*K)]) o grubości: 0.220 [m] 4. Wymiana drzwi zewnętrznych 5. Wymiana okien 6. Budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem w sali gimnastycznej - elementy systemu wentylacji 7. Budowa systemu wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach szkoły podstawowej.
W ramach inwestycji osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników rezultatu: 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1234,16 GJ/rok 2. Szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 161,57 tony równoważnika CO2/rok 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 4,6 MWh/rok. 4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 4,6
MWh/rok. 5. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 31,5MWh/rok 6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)
540183,65kWh/rok. W ramach projektu na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano wydzielone oprawy oświetleniowe ze źródłami światła LED oraz oprawy ośw.
podstawowego wyposażone we własne źródła zasilania o czasie podtrzymania min. 1h po zaniku napięcia zasilania podstawowego. Podstawowe dane techniczne
projektowanych urządzeń fotowoltaicznych: - panel fotowoltaiczny 260Wp - 20 szt., moc łączna 0,005MW Instalacja PV zamontowana zostanie na dachu budynku
ZS nr 1 w Milejowie.

GMINA MILEJÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 508 307,68

2 318 623,31

1 970 829,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-28

2019-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej i remont kapitalny budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łysołajach

W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku Szkoły w Łysołajach zlokalizowanej na terenie Gminy
RPLU.05.02.00-06-0094/16
Milejów. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej. W ramach inwestycji osiągnięte zostanie zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 67 %. Zakres robót wynikający z audytu
energetycznego: Ocieplenie ścian zewnętrznych części nowej, styropianem ( o wspołczynniku przewodzenia ciepła ?= 0,031 W/m.K), o grubości 13 cm, metodą
bezspoinową, wykończenie tynkiem. Ocieplenie ścian zewnętrznych części starej, styropianem ( o wspołczynniku przewodzenia ciepła ?= 0,031 W/m.K), o grubości
13 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem. Ocieplenie stropodachu od gory, płytami styropianu ( o wspołczynniku przewodzenia ciepła ?= 0,040 W/m.K), o
grubości 24 cm wraz z zamurowaniem otworow wentylacyjnych w ścianach zewnetrznych. Ocieplenie stropu poddasza matami wełny mineralnej ( o
wspołczynniku przewodzenia ciepła ?= 0,042 W/m.K), o grubości 25 cm. Wymiana starych okien na okna nowe z PCV (U=0,9 W/ m2K) Wymiana instalacji c.o.
Wymiana kotła Montaż kolektorów słonecznych, wymiana kotła na nowy którego nośnikiem energii będzie pellet. W ramach inwestycji osiągnięte zostaną
następujące wartości wskaźników rezultatu:. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1198,33GJ/rok . Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony
równoważnika CO2/rok) 111,1 zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] - 380504,49 kWh/rok Produkcja energii
cieplnej z nowowybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWht - 7,71 Produkcja energii cieplnej z nowowybudowanych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWht - 7,71

GMINA MILEJÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 509 464,23

1 280 283,54

1 088 241,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-28

2019-06-28

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Skrudki

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Skrudki. Wszystkie koszty kwalifikowalne
wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego (- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien, ocieplenie stropu,montaż instalacji fotowoltaicznej,
montaż instalacji C.O.wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, regulacja instalacji,, Modernizacja instalacji c.w.u. ). Roczne
zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynku wynikające z audytu energetycznego wynosi 46,9 %. Projekt obejmuje również wdrożenie
systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku ( montaż automatyki pogodowej, system zarządzania energią ). Instalacja
fotowoltaiczna o mocy 8 kw zostanie zamontowana na budynku szkoły. Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w miejscowości
Skrudki. Budynek stanowi własność Gminy Żyrzyn, a zarządzany jest przez Dyrektora Szkoły. W ramach projektu prowadzone będą działania promocyjne oraz
realizowany nadzór inwestorski, ponoszone będą koszty zarządzania projektem.

RPLU.05.02.00-06-0096/16

GMINA ŻYRZYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

766 304,45

586 370,02

498 414,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-05

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w
Gminie Wilków

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej dotyczy Szkoły Podstawowej w Rogowie oraz budynku Urzędu Gminy
Wilków. Oba obiekty są budynkami bardzo energochłonnymi, stąd też wymagają ingerencji ze strony władz gminy, które są właścicielami obiektów. Szkoła swym
zasięgiem obejmuje miejscowości: Wólka Polanowska, Polanówka i Rogów. Mieszkańcy tych miejscowości, w szczególności dzieci będą grupą docelową projektu.
Ponadto z uwagi na objęcie projektem budynku Urzędu Gminy, jako bezpośrednich użytkowników należy uznać wszystkich mieszkańców gminy, a także firmy i
instytucje spoza regionu, które współpracują z pracownikami urzędu gminy Wilków. Władze Gminy Wilków, które to są inicjatorem projektu, będą czerpać
korzyści z inwestycji w postaci niższych kosztów utrzymania, które wynikać będą ze zmniejszonego zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania budynków,
ogrzania c.w.u, a także poboru energii elektrycznej z sieci (efektywność energetyczna projektu 64,59%) Dodatkowo projekt przyczyni się globalnie do poprawy
jakości powietrza- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzania c.w.u, wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia, oraz
termomodernizacja budynku na wszystkich płaszczyznach, spowoduje mniejsze zapotrzebowanie budynków objętych projektem na energię służącą ogrzewaniu i
oświetleniu. W ramach projektu przewidziano następujące działania: Urząd Gminy (wymiana grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych, wymiana
instalacji elektrycznej wraz z wymianą lamp oświetleniowych na energooszczędne, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu nad przejściem i stropu
zewnętrznego, wymiana okien, montaż instalacji fotowoltaicznej), SP w Rogowie (wymiana grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych, wymiana
instalacji elektrycznej wraz z wymianą lamp oświetleniowych na energooszczędne, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie stropu zewnętrznego i ścian
zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej).

RPLU.05.02.00-06-0102/16

GMINA WILKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

817 605,35

567 768,73

469 458,48

82,68 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-23

2019-09-27

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w dziesięciu
budynkach użyteczności publicznej tj. ośmiu świetlicach wiejskich i dwóch szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Urszulin. Zaplanowany w projekcie zakres
robót budowlanych obejmuje termomodernizację wyżej wymienionych budynków. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie
zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak również montaż
instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (kotły na pellet). Dzięki wymianie instalacji grzewczej, ociepleniu ścian zewnętrznych oraz
wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię cieplną oraz
poprawie ulegnie stan techniczny obiektów. Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji
stanowią osoby korzystające ze świetlic, uczniowie i pracownicy dwóch szkół w Gminie Urszulin, jak również mieszkańcy Gminy Urszulin, którzy odczują realną
poprawę stanu jakości powietrza. Wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń dostarczanych do
powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektu zauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym. Oczekiwanym rezultatem
podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i na 10 budynkach użyteczności publicznej. Kluczowymi rezultatami przedmiotowego
projektu będą: - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 10 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 10 szt.

RPLU.05.02.00-06-0105/16

GMINA URSZULIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 506 271,53

2 791 911,13

2 373 124,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-20

2019-12-27

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski

Celem gł. projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków użyt. publicznej, przyczyniający się do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie G. RPLU.05.02.00-06-0108/16
Międzyrzec Podlaski. C. szczegółowymi są: Zoptymalizowanie działań zwiększających efektywność energetyczną sektora publicznego; Łagodzenie zmian klimatu
poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery; Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE. Projekt obejmuje termomodernizację 2 budynków
użyt. publ. - ZSP w Rogoźnicy (pow. użytkowa 1 393,10 m2) oraz świetlico-remiza w Tłuśćcu (pow. użytkowa 558,73 m2). Kluczowymi rezultatami projektu będą:
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej -439,19 GJ/rok; Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych(CI32)-167 600 kWh/rok;
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 137,75 tony równoważnika CO2/rok; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 221,84 MWht/rok; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 45,60 MWh/rok. Produkt. proj.- Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30)-0,202 MW. Zakres prac obejmuje m.in. - ZSP Rogoźnica - docieplenie stropu, modernizacja
oświetlenia, montaż OZE -kotłowni na biomasę (ok.150 kW); wym. stolarki okiennej i drzwiowej, montaż inst.fotow(30,24kW) Świetlico-remiza w Tłuśćcu ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu; wymiana pokrycia dachowego, modernizacja oświetlenia, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem OZE-kocioł
pelletowy o mocy 22 kW, modernizacja oświetlenia. Zadania w projekcie: Termomodernizacja budynku ZSP w Rogoźnicy, Zakup i montaż OZE- instalacja
fotowoltaiczna-budynk ZSP w Rogoźnicy, Zakup i montaż OZE-kotłownia na biomasę-bud. ZSP w Rogoźnicy, Termomodernizacja budynku świetlico-remizy w
Tłuśćcu, Zakup i mont OZE-kocioł na biomasę-w budynku świetlico-remizy w Tłuśćcu, Nadzór inwest., Prom. proj.SW. Grupy docelowe projektu: Użytkownicy ZSP w
Rogoźnicy oraz społ. lok. Tłuśćca

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 098 323,82

1 323 137,57

1 124 666,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-29

2019-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Goraju

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, przyczyniający się do poprawy jakości środowiska
naturalnego na terenie Gminy Goraj. Celami szczegółowymi są: Zoptymalizowanie działań zwiększających efektywność energetyczną sektora publicznego;
Łagodzenie zmian klimatu poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery; Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE. Projekt obejmuje
termomodernizację budynku użyt. publ. - UG Goraj ( pow. użytkowa 883.1 m2) Kluczowymi rezultatami projektu będą: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 565,6
GJ/rok; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 0,004 MW; Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych (CI32) - 214 400 kWh/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 53.4 tony równoważnika CO2/rok; Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 3.3 MWhe/rok ; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 13,9
MWh/rok. Zakres prac obejmuje m.in. docieplenie stropu z wymianą dachu znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym, modernizacja oświetlenia z wyk.
LED, montaż OZE w postaci instalacji fotowoltaicznej otwartej na dachu budynku o mocy 4 kW; ocieplenie ścian zewnętrznych; modernizacja instalacji c.o.,
częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zastosowanie automatyki pogodowej wraz z monitoringiem wykorzystania energii w budynku. Zadania w
projekcie: Roboty termomodernizacyjne (w tym instalacja fotowoltaiczna), Dokumentacja techniczna, Audyt energetyczny, Studium wykonalności, Koszty
osobowe, Menedżer projektu, Kampania informacyjno-promocyjna, Nadzór inwestorski. Grupy docelowe projektu: Użytkownicy UG Goraj oraz społeczność
lokalna Gminy Goraj oraz okolic.

GMINA GORAJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 272 930,00

854 179,74

726 052,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-16

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice

Przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu poddane zostaną trzy obiekty publiczne na terenie Gminy Wisznice, w tym: - budynek Szkoły Podstawowej w Polubiczach RPLU.05.02.00-06-0110/16
o powierzchni użytkowej 904,40 m2, - budynek Przedszkola w Wisznicach o powierzchni użytkowej 1424 m2, - budynek ŚDS i OSP w Wygodzie o powierzchni
użytkowej 682 m2. Łączna powierzchnia wyniesie 3010,4 m2. Obiekty wyposażone zostaną w urządzenia OZE, w tym: - Szkoła Podstawowa Polubicze - kocioł na
biomasę o mocy 80 kW, instalacja solarna o mocy 5,308 kW, - Przedszkole w Wisznicach - kocioł na biomasę o mocy 100 kW, instalacja solarna o mocy 8,847
kW - Budynek OSP i ŚDS - instalacja solarna 5,308 KW. Łączna moc zainstalowana pieców wyniesie 180 KW, a instalacji kolektorów słonecznych 19,46 KW.
Całkowita moc zainstalowana wszystkich urządzeń OZE (5 urządzeń) wyniesie 199,4 KW (0,19MW). W przedszkolu w Wisznicach zostanie zainstalowany system
monitorowania energii w budynku. Stworzone zostanie jedno miejsce pracy do nadzoru infrastruktury OZE. Zatrudniona zostanie osoba pochodząca z grupy
defaworyzowanej na terenie gminy. Obiekty objęte projektem są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Efektem bezpośrednim zmniejszenie
zapotrzebowania tych obiektów na energię: - o 77,38% w ciągu roku w budynku SP Polubicze, - o 71,98% w budynku Przedszkola w Wisznicach. - o 85,77% w
budynku ŚDS i OSP w Wygodzie. Poprzez ograniczenie strat energii i wykorzystanie OZE zmniejszy się emisja substancji szkodliwych do środowiska, w tym CO2 i
pyłu zawieszonego PM10, którego ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej, projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu
ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" (została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do opracowania Programu).

GMINA WISZNICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 498 366,94

1 749 920,03

1 487 432,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-16

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach

Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Sławatyczach w Gminie Sławatycze Kluczowe rezultaty:
RPLU.05.02.00-06-0113/16
termomodernizacji : Oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 64,27%, Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 28,3 MWh/rok, Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych 102,934 CO2 Mg/rok, Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących
OZE 28,3 MWh/rok. Grupa docelowa: władze gminy, administracja placówki, 17 nauczycieli, minimum 200 uczniów (w roku 2015 do szkoły uczęszczało 236
uczniów) Zakres: 1. ocieplenie ścian zewnętrznych 2. ocieplenie stropu/dachu 3. Wymiana okien na okna szczelne o współczynniku U nie większym niż 0,9. 9. 4.
Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi szczelne o współczynniku U nie większym niż 1,3. 10. 5. Modernizacja instalacji c.w.u.: wykonanie instalacji
fotowoltaicznej o mocy 30 kW , podgrzewacze wody należy wyposażyć w ciepłomierze oraz mierniki elektryczne z modułem komunikacyjnym . 6. Modernizacja
instalacji c.o.: wymiana zaworów grzejnikowych na termozawory o czułości co najmniej 1°K . Wyposażenie kotła w opomiarowanie z monitoringiem poprzez
internet, a także wprowadzenie na odejściu od kolektora głównego automatyki sterującej dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz oddzielnie dla hali sportowej z
zapleczem. Dodatkowo: przygotowanie dokumentacji inwestycji, realizacja inwestycji, promocja projektu, sprawy administracyjne związane z wdrażaniem
projektu (m.in. sprawozdawczość, monitoring, ewaluacja).Projekt jest zgodny z opracowanymi programami ochrony powietrza. Wpłynie na realizację celów
określonych w Programie ochrony powietrza dla strefy lubelskiej w zakresie poprawy jakości powietrza m.in. poprzez realizację działań zmierzających do
obniżenia emisji z ogrzewania oraz działań promocyjnych i edukacyjnych wpływających na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i ich rodziców.

GMINA SŁAWATYCZE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

1 715 523,97

1 411 625,91

1 199 882,01

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-01

2019-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Jabłonna - termomodernizacja
Gminnego Centrum Kultury

Celem głównym projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Jabłonna poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności
RPLU.05.02.00-06-0116/16
energetycznej budynku Gminnego Centrum Kultury w Piotrkowie. Cele szczegółowe projektu związane są z długoterminowymi korzyściami, które zostaną osiągnięte
poprzez realizację projektu. Są ze sobą powiązane i zaplanowano je w sposób logiczny tak, aby wynikały z siebie. Projekt realizowany będzie przez Wnioskodawcę,
tj. Gminę Jabłonna. Grupą docelową projektu są: społeczność lokalna Gminy Jabłonna, pracownicy Gminnego Centrum Kultury oraz interesanci. Projekt realizuje
tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej. Wytypowany zakres prac dla budynku to zestaw działań remontowych i
modernizacyjnych, prowadzących do zmniejszenia zużycia energii do poziomu, dla którego zostały określone optymalne parametry techniczne i ekonomiczne.
Projekt zakłada kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii zarówno pierwotnej jak i
przetworzonej. W budynku zaplanowano: docieplenie ścian, docieplenie stropu, montaż okien i drzwi, montaż drzwi wejściowych, montaż instalacji OZE kolektorów słonecznych o mocy 2,396 kW. Projektowana instalacja słoneczna zasilana jest z kolektorów zlokalizowanych na jednospadowym dachu budynku od
strony południowej - o połączeniu szeregowym. Projekt nie przewiduje wytworzenia nowych produktów. Do realizacji projektu wytypowano zadania: wykonanie
dokumentacji projektowej i technicznej, roboty budowlane, nadzór budowlany, zarządzanie projektem oraz działania promocyjne dla projektu. Projekt będzie
mierzony przez wskaźniki wybrane w dziale: III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU.

GMINA JABŁONNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

598 092,00

382 155,67

324 832,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-25

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opole Lubelskie

W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował inwestycję polegającą na termomodernizacji 5 budynków użyteczności publicznej - 5 szkół zlokalizowanych na
terenie Gminy Opole Lubelskie. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w
budynkach użyteczności publicznej. W ramach inwestycji osiągnięte zostanie zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 61,90%. Zaproponowany wariant
obejmuje prace termo modernizacyjne w budynkach: Budynek szkoły przy Ul. Fabrycznej 28 w Opolu Lubelskim, Budynek szkoły w miejscowości Skoków ; Budynek
szkoły w Wandalinie; Budynek szkoły w Kluczkowicach; Budynek szkoły przy Ul. Szkolnej 5 w Opolu Lubelskim. W zakresie projektu jest także wykonanie systemu
na cele zarządzania energią. W ramach inwestycji osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników rezultatu:1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 9548,38 GJ/rok 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 840,08 t/rok 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 34,65 MWh/rok 4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 34,65 MWh/rok 5. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) - 3793164,10kWh/rok 6. Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 98,93 MWh/rok 7. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE - 98,93 MWh/rok Powstanie 5 instalacji PV na 5 budynkach w/w szkół. Instalacje zostaną zlokalizowane na dachach.Moduły PV wykonane
z ogniw krzemowych. Łączna moc instalacji wynosi 31,5 KW tj. 0,031MW. Powstanie 1 instalacja 10,8 KW, 1 inst. 5,1KW, oraz 3 inst. po 5,2KW.
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GMINA OPOLE LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

12 900 038,98

9 544 585,03

8 112 897,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-12-08

2019-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobianowicach

Celem głównym proj. jest wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w SP w Sobianowicach do końca 2018 r., dzięki czemu nastąpi poprawa
efektywności energetycznej budynku poprzez znaczą oszczędność emisji szkodliwych substancji do atmosfery, kosztów uzyskania ciepła i wykorzystywania energii
elektrycznej. W ramach głębokiej termomodernizacji SP w Sobianowicach do realizacji w ramach projektu zostały przewidziane następujące prace/zadania: a)
Modernizacja systemu centralnego ogrzewania - Wymiana kotła na nowy piec dwufunkcyjny, którego paliwem będzie pelet; wymiana starej wyeksploatowanej
instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana 63 grzejników, b) Wymiana okien na nowe o profilach 0.9 PCV o łącznej powierzchni 40,71 m2, c)
Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej oraz instalacja kolektorów słonecznych - 4 kolektory próżniowe typu KSR10, d) Docieplenie ścian zewnętrznych o
łącznej powierzchni 1041,64 m2, e) Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o łącznej powierzchni 8,93 m2, f) Docieplenie stropodachu o łącznej powierzchni
378,56 m2, g) Wymiana oświetlenia wewnętrznego - 238 punktów na oświetlenie LED. h) Promocja (ulotki, strona www). Realizacja wszystkich zadań pozwoli na
wygenerowanie rocznych oszczędności w kwocie: 41 729,82 zł w przypadku termomodernizacji budynku i 9552,82 zl w przypadku oświetlenia wewnętrznego. Daje
to oszczędność roczną zapotrzebowania na energię na poziomie 50,44% w przypadku zadań w budynku i 61,28% w przypadku wymiany ośw na LED, łącznie całość
to 52,36%. Kluczowe rezultaty projektu: - ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (24175,20 meh/rok), - produkcja energii cieplnej z nowych instalacji OZE (7172
Mwht/rok), - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (62,48 ton równoważnika co2 /rok), - zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w
budynkach publicznych (89365,60 kwh/rok). Wszystkie zadania wpisują się w założenia i cele oraz wpływają bezpośrednio na realizację polityk klimatycznych.
Moc kotła 50 KW.
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GMINA WÓLKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

679 696,54

552 598,81

469 708,98

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-15

2019-01-25

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milanów

Przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu poddane zostaną dwa obiekty publiczne zlokalizowane na terenie miejscowości Milanów, w tym: - budynek Urzędu
Gminy o powierzchni użytkowej 917 m2, - budynek Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) o powierzchni użytkowej 2465 m2. Łączna powierzchnia
budynków poddanych termomodernizacji wyniesie 3382 m2. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje zarówno poprawę parametrów przegród cieplnych,
jak i wymianę przestarzałych i nieefektywnych systemów c.o. Każdy z obiektów wyposażony zostanie w instalację fotowoltaiczną, w tym UG o mocy 4,0 kWp, ZS o
mocy 5,5 kWp (łączna moc zainstalowana: 0,01 MW). Posadowione będą na dachach wskazanych obiektów, ich wysokość nie przekroczy 3 m ponad powierzchnię
dachu. Wartość wskaźnika efektywności energetycznej w skali roku dla UG wyniesie 74,51%, a dla ZS to 64,5%. W budynku UG Milanów zainstalowany zostanie
system monitorowania energii oparty na technologii ICT. Stworzone zostanie jedno miejsce pracy do obsługi utworzonej infrastruktury OZE. Zatrudniona zostanie
osoba pochodząca z grup defaworyzowanych na terenie gminy. Przedsięwzięcie będzie użyteczne dla wszystkich interesariuszy projektu. Gmina ponosić będzie
mniejsze koszty utrzymania obiektów poprzez racjonalizację zarządzania energią, a ich użytkownicy odczują poprawę komfortu przebywania w pomieszczeniach.
Poprzez ograniczenie strat energii i wykorzystanie OZE zmniejszy się emisja substancji szkodliwych do środowiska, w tym CO2 i pyłu zawieszonego PM10, którego
ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej, projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu ochrony powietrza dla strefy
lubelskiej" (została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do opracowania Programu).
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GMINA MILANÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 809 239,65

2 158 234,30

1 805 581,73

83,66 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-03

2018-12-28

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja powiatowych budynków uzyteczności publicznej

Celem głównym planowanej inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach
RPLU.05.02.00-06-0124/16
użyteczności publicznej. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 7142,44 GJ/rok; Szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 891,68 tony CO2/rok; Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 2 584 716,95
kWh/rok. W ramach wariantu zaplanowano następujący zakres prac: Oddział ginekologiczno-położniczy Kompleksowa modernizacja systemu c.o. Wymiana drzwi
na energooszczędne Docieplenie ścian zewnętrznych Wymiana okien na sześciokomorowe Docieplenie stropodachu Oddział kardiologiczny Kompleksowa
modernizacja systemu c.o. Wymiana drzwi na energooszczędne Docieplenie ścian zewnętrznych Zamurowanie części otworów okiennych i wymiana pozostałych
okien na sześciokomorowe Docieplenie stropodachu ZS NR 2 - Rej Wymiana centralnego ogrzewania tj grzejników, pionów i poziomów C.O. Zamurowanie części
otworów okiennych, a część wymiana stolarki okiennej na nową Wymiana drzwi na nowe energooszczędne Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
na stropodachu wentylowanym- dwie warstwy Docieplenie ścian zewnętrznych ZS1 wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na nowe stalowe Wykonanie
nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na stropodachu wentylowanym- dwie warstwy Wymiana części stolarki okiennej na nową Remont instalacji C.O. nowa instalacja: grzejniki, poziomy i piony Docieplenie ścian zewnętrznych W wyniku konsultacji społecznych Programu Gospodarki Niskoemisyjnej jednym z
wniosków było zmniejszenie emisji poprzez głęboka termomodernizację budynku administracyjnego. Zastosowane w projekcie rozwiązania i technologie pozwolą
na ochronę środowiska naturalnego, zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, jak również zapewnią wzrost jakości życia grupy docelowej.

POWIAT KRAŚNICKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

4 777 137,46

3 665 442,77

3 115 626,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-10-11

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej

Przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu poddany zostanie budynek warsztatów funkcjonujących przy ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej o powierzchni użytkowej
2140,30 m2. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje zarówno poprawę parametrów przegród cieplnych, jak i wymianę przestarzałych i nieefektywnych
systemów c.o. Obiekt zostanie wyposażony w urządzenia odnawialnych źródeł energii, w tym: - instalację fotowoltaiczną o mocy 16,2 KW, - dwie pompy ciepła o
mocy 16 KW (moc zainstalowana wyniesie 32 KW). Łączna moc zainstalowana urządzeń OZE wyniesie 48,2 KW. Wdrożony zostanie system BMS do zarządzania
energią w budynku, który realizował będzie funkcje: - zliczania energii cieplnej i sterowania systemem grzewczym z pozycji węzła ciepła, - zliczania energii
elektrycznej pobranej z sieci i wyprodukowanej przez Instalację PV, - zliczania energii c.w.u. i sterowanie systemem pomp ciepła, - sterowania przez Internet c.o. i
cwu, W ramach kosztów niekwalifikowalnych obiekt zostanie udostępniony dla osób niepełnosprawnych. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię
budynku wyniesie 81,63%. Przedsięwzięcie będzie użyteczne dla wszystkich interesariuszy projektu. Miasto ponosić będzie mniejsze koszty utrzymania obiektów
objętych projektem poprzez racjonalizację zarządzania energią, a ich użytkownicy odczują poprawę komfortu przebywania w pomieszczeniach. Poprzez
ograniczenie strat energii i wykorzystanie OZE zmniejszy się emisja substancji szkodliwych do środowiska, w tym CO2 i pyłu zawieszonego PM10, którego
ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej, projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu ochrony powietrza dla strefy
lubelskiej" (została zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym zobligowana do opracowania Programu).
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GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 288 371,46

1 712 272,71

1 455 431,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-10-21

2019-12-27

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Hańsk

Przedmiotowy projekt dotyczy kompleksowej (głębokiej) termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Hańsk, tj.: budynek Domu kultury w
Dubecznie budynek Gimnazjum publicznego w Dubecznie, budynek Przedszkola w Hańsku, budynek Urządu Gminy Hańsk, budynek Szkoły w Hańsku (łącznie 5
obiektów budowlanych). Łączna powierzchnia użytkowa planowanych do termomodernizacji obiektów wynosi 6 473,05 m2. W ramach projektu zostanie również
zmodernizowane oświetlenie oraz zostanie zbudowana na każdym obiekcie instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 25,92 kWp. Celem głównym planowanych
działań inwestycyjnych jest poprawa efektywności energetycznej (o ponad 60%) budynków użyteczności publicznej Gminy Hańsk oraz wykorzystanie energii
pochodzącej z OZE. Głównymi rezultatami projektu są: 1) zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o ok.: 959 MWh/rok, 2)
spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 293,74 ton/rok oraz 3) produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE w wysokości ok. 39,78 MWh/rok. Grupę docelową do której kierowany jest projekt stanowią mieszkańcy Gminy Hańsk (przede wszystkim użytkownicy modernizowanych obiektów, tj.: uczniowie szkół, pracownicy, mieszkańcy korzystający z usług. Przewidywane zadania to: Ocieplenie ścian
zewnętrznych, stropodachu - Dom Kultury w Dubecznie; Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu i dachu, modernizacja instalacji CO - Gimnazjum publiczne w
Dubecznie; Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana okien i modernizacja instalacji CO - Przedszkole w Hańsku; Ocieplenie ścian zewnętrznych i
stropu ostatniej kondygnacji, modernizacja instalacji CO - Urząd Gminy Hańsk; Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji, modernizacja
instalacji CO, wymiana okien i drzwi - Szkoła w Hańsku; Modernizacja oświetlenia - Gimnazjum publiczne w Dubecznie, Przedszkole w Hańsku, Urząd Gminy,
Szkoła; Budowa instalacji fotowoltaicznych.

RPLU.05.02.00-06-0126/16

GMINA HAŃSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 837 536,73

1 937 462,42

1 584 472,90

81,78 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.02.00-06-0109/16

Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Uhrusku

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dotyczy Szkoły Podstawowej w Uhrusku, w gminie Wola Uhruska. Budynek
jest obiektem energochłonnym, stąd też wymaga ingerencji ze strony władz gminy, które są właścicielami obiektu. Użytkownikami obiektu są dzieci uczęszczające
do szkoły, a także ich rodzice oraz pracownicy. Pod względem korzyści finansowych realizację inwestycji najbardziej odczują władze Gminy Wola Uhruska, którzy
w zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię pierwotną potrzebną do ogrzania budynku, ogrzania c.w.u, a także poboru energii elektrycznej z sieci, odczują
różnicę w znacznym spadku kosztów jego utrzymania. Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza atmosferycznego, gdyż
zmniejszy się jego zapylenie. Dodatkowo projekt przyczyni się globalnie do poprawy jakości powietrza- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia oraz termomodernizacja budynku na wszystkich płaszczyznach, spowoduje mniejsze zapotrzebowanie budynku na
energię służącą ogrzewaniu, przygotowaniu cwu oraz oświetlenie. Główne zadania przewidziane do realizacji: docieplenie ścian zewnętrznych, stropu pod
nieogrzewanym poddaszem i stropodachu/dachu, wymiana stolarki drzwiowej okiennej, modernizacja grzejników (z zastosowaniem zaworów automatycznych),
zamontowanie nowych okien z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowalnymi, modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED wraz z montażem instalacji
fotowoltaicznej. Wszystkie w/w działania prowadzić będą do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania, przygotowania cwu
czy oświetlenia. Projekt spowoduje wzrost efektywności energetycznej budynku o 66,73%.

RPLU.05.02.00-06-0127/16

GMINA WOLA UHRUSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

467 243,09

283 119,27

240 651,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-09

2019-09-27

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Macoszynie Dużym

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dotyczy budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Macoszyn Duży.
RPLU.05.02.00-06-0128/16
Budynek jest obiektem energochłonnym, stąd też wymaga ingerencji ze strony władz gminy, które są właścicielami obiektu. Bezpośrednimi użytkownikami obiektu
są dzieci (68 osób) oraz nauczyciele (13 osób). Pod względem korzyści finansowych realizację inwestycji najbardziej odczują władze Gminy Wola Uhruska, którzy
w zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię pierwotną potrzebną do ogrzania budynku, ogrzania c.w.u, a także poboru energii elektrycznej z sieci, odczują
różnicę w znacznym spadku kosztów jego utrzymania. Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza atmosferycznego, co
przejawiać się będzie redukcją emisji szkodliwych substancji. Dodatkowo projekt przyczyni się globalnie do poprawy jakości powietrza- wzrost wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia oraz termomodernizacja budynku na wszystkich płaszczyznach, spowoduje mniejsze
zapotrzebowanie budynku na energię służącą ogrzewaniu, przygotowaniu cwu oraz oświetleniu. Główne zadania przewidziane do realizacji: docieplenie ścian
zewnętrznych i stropodachu, wymiana drzwi zewnętrznych i okna łazienkowego, wymiana grzejników wraz z zastosowaniem zaworów automatycznych i montażem
grzejnika w łazience, modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Wszystkie w/w działania prowadzić będą do
znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową potrzebną do ogrzewania, przygotowania cwu czy oświetlenia. Projekt spowoduje wzrost
efektywności energetycznej budynku o 61,13%.

GMINA WOLA UHRUSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

603 337,53

406 518,35

345 540,59

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-09

2019-09-27

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dotyczy Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej. Budynek jest obiektem
RPLU.05.02.00-06-0129/16
energochłonnym, stąd też wymaga ingerencji ze strony władz gminy, które są właścicielami obiektu. Użytkownikami obiektu są wszyscy mieszkańcy gminy. Pod
względem korzyści finansowych realizację inwestycji najbardziej odczują władze Gminy Wola Uhruska, którzy w zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię
pierwotną potrzebną do ogrzania budynku, ogrzania c.w.u, a także poboru energii elektrycznej z sieci, odczują różnicę w znacznym spadku kosztów jego
utrzymania. Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza atmosferycznego, gdyż zmniejszy się jego zapylenie- wymiana pieca
węglowego na gazowy, zadymienie oraz emisja szkodliwych substancji do atmosfery powstałych podczas spalania węgla. Dodatkowo projekt przyczyni się
globalnie do poprawy jakości powietrza- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia oraz
termomodernizacja budynku na wszystkich płaszczyznach, spowoduje mniejsze zapotrzebowanie budynku na energię służącą ogrzewaniu, przygotowaniu cwu oraz
oświetlenie. Główne zadania przewidziane do realizacji: docieplenie ścian zewnętrznych, stropu pod nieogrzewanym poddaszem i stropodachu/dachu, wymiana
stolarki drzwiowej okiennej, wymiana obecnie użytkowanego piece na gazowy wraz z modernizacją grzejników (z zastosowaniem zaworów automatycznych),
zamontowanie nowych okien z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowalnymi wraz z montażem systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Wszystkie w/w działania prowadzić będą do znacznego zmniejszenia
zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania, przygotowania cwu czy oświetlenia. Projekt spowoduje wzrost efektywności energetycznej budynku o
66,46%.

GMINA WOLA UHRUSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

645 771,96

441 072,33

374 911,47

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-09

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Woli Uhruskiej

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dotyczy Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej. Budynek jest obiektem
RPLU.05.02.00-06-0130/16
energochłonnym, stąd też wymaga ingerencji ze strony władz gminy, które są właścicielami obiektu. Użytkownikami obiektu są dzieci i ich rodzice oraz pracownicy
Szkoły. Pod względem korzyści finansowych realizację inwestycji najbardziej odczują władze Gminy Wola Uhruska, którzy w zmniejszonym zapotrzebowaniu na
energię pierwotną potrzebną do ogrzania budynku, ogrzania c.w.u, a także poboru energii elektrycznej z sieci, odczują różnicę w znacznym spadku kosztów jego
utrzymania. Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza atmosferycznego, gdyż zmniejszy się jego zapylenie- wymiana pieca
zasilanego olejem opałowym na gazowy oraz emisja szkodliwych substancji do atmosfery powstałych podczas spalania surowców. Dodatkowo projekt przyczyni
się globalnie do poprawy jakości powietrza- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia oraz
termomodernizacja budynku na wszystkich płaszczyznach, spowoduje mniejsze zapotrzebowanie budynku na energię służącą ogrzewaniu, przygotowaniu cwu oraz
oświetleniu. Główne zadania przewidziane do realizacji: modernizacja systemu grzewczego w zakresie montażu nowych grzejników wraz z zaworami
termostatycznymi, wymianą kotła i zbiornika buforowego, modernizacja systemu oświetlenia na oświetlenie LED wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o
mocy 6 kWp, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w części starej budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu nad pomieszczeniami
na poddaszu użytkowym. Wszystkie w/w działania prowadzić będą do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania,
przygotowania cwu czy oświetlenia. Projekt spowoduje wzrost efektywności energetycznej budynku o 70,30%.

GMINA WOLA UHRUSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

835 239,57

593 965,30

504 870,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-09

2019-09-27

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.I

Głównym celem projektu jest przedsięwzięcie dotyczące ograniczenia niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii w sześciu budynkach użyteczności publicznej (oświatowych) zlokalizowanych na terenie M.Zamość z których cz. znajduje się na obszarze planowanym do
rewitalizacji. Obiekty zostały wybrane w drodze konsultacji i spotkań organizowanych przez władze samorządowe. Zaplanowany w projekcie zakres robót
budowlanych obejmuje termomodernizację wyżej wymienionych budynków. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie
zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej, montaż instalacji urządzeń
wykorzystujących odnawialne źródła energii (gruntowa pompa ciepła) jak również wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED.Dzięki powyższym
zadaniom, zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię cieplną oraz poprawie ulegnie stan
techniczny obiektów. Grupę docelową proj., która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji stanowią uczniowie i
pracownicy jednostek dydaktycznych w/w placówek edukacyjnych, jak również mieszkańcy M.Zamość, którzy odczują realną poprawę stanu jakości powietrza.
Wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza poprawi się ich kondycja
zdrowotna. Korzyści wynikające z projektu zauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym. Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną na 6 budynkach użyteczności publicznej. Kluczowymi rezultatami przedmiotowego projektu będą: - Ilość
zaoszczędzonej energii cieplnej:7 192,49 GJ/rok, Licz. zmodernizowanych energetycznie bud. - 6 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
cieplnej) z OZE - 1 szt.

RPLU.05.02.00-06-0131/16

MIASTO ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

9 949 866,38

8 061 078,97

6 851 917,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-07-12

2019-12-27

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.II

Głównym celem projektu jest przedsięwzięcie dotyczące ograniczenia niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł RPLU.05.02.00-06-0132/16
energii w sześciu budynkach użyteczności publicznej (oświatowych) zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość z których część znajduje się na obszarze
planowanym do rewitalizacji. Obiekty zostały wybrane w drodze konsultacji i spotkań organizowanych przez władze samorządowe. Zaplanowany w projekcie
zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację wyżej wymienionych budynków. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza,
zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak również montaż
instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (gruntowa pompa ciepła). Dzięki powyższym zadaniom, zmniejszy się emisja gazów z procesu
spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię cieplną oraz poprawie ulegnie stan techniczny obiektów. Grupę docelową projektu, która
odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji stanowią uczniowie i pracownicy jednostek dydaktycznych w/w placówek
edukacyjnych, jak również mieszkańcy Miasta Zamość, którzy odczują realną poprawę stanu jakości powietrza. Wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości
życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektu
zauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym. Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i
elektryczną na 6-ściu budynkach użyteczności publicznej (oświatowych). Kluczowymi rezultatami przedmiotowego projektu będą: - Ilość zaoszczędzonej energii
cieplnej:13 151,68 GJ/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 6 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej) z OZE - 1 szt.

MIASTO ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

20 326 708,78

16 525 779,49

14 046 912,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2019-12-27

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach
RPLU.05.02.00-06-0133/16
użyteczności publicznej tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach, Zespołu Szkół Publicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach, Zespołu Szkół
Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Szarowoli, Świetlicy Wiejskiej w Majdanku, Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski, ZSP im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii,
budynku administracyjnego w Rogóźnie, ZSP im. Żołnierzy Września 1939 r. w Majdanie Górnym. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza,
zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak również montaż
instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne). Dzięki wymianie instalacji grzewczej, ociepleniu ścian
zewnętrznych oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za
energię elektryczną oraz poprawie ulegnie stan techniczny obiektu. Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na
poziomie jego realizacji stanowią uczniowie i pracownicy Zespołów Szkół, jak również mieszkańcy Gminy, którzy odczują realną poprawę stanu jakości powietrza.
Wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza poprawi się ich kondycja
zdrowotna. Korzyści wynikające z projektu zauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym. Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną obiektów użyteczności publicznej. Kluczowe rezultaty projektu: - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 3841,57 Gj/rok, Liczba
zmodernizowanych energetycznie budynków - 8 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 5 szt

GMINA TOMASZÓW LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

7 265 132,65

5 132 445,03

4 362 578,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-10

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garbowie

Celem głównym p. jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynku użyteczności publicznej Zespole Szkół w Garbowie. Zakres prac obejmuje m.in.:
remont i docieplenie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych; modernizacja instalacji c.o. i c.w., montaż pompy ciepła (jednofunkcyjna, gruntowa, moc grzewcza
B0/W55 280,6kW), kt. będzie służyła do instalacji c.o. oraz wspomagania przygotowania cwu, montaż układów pomiarowych. Zadania w projekcie: Roboty
termomodernizacyjne - branża budowlana, Roboty termomodernizacyjne - branża sanitarna (w tym pompa ciepła), SW, Dokumentacja techniczna, Audyt
energetyczny, Nadzór inwestorski, Menedżer projektu, Koszty osobowe, Kampania informacyjno-promocyjna. W ramach p. zostaną osiągnięte następujące
wskaźniki: Produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków- 1; Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 3 267,97 m2;
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 0,28MW; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,28MWt; Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. Rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 3006,76 GJ/rok;
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) - 754312,84 kWh/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(CI34) -351,15 ton/rok. Grupy docelowe projektu: mieszkańcy Gminy Garbów korzystający z usług przedmiotowej placówki. Na podstawie PROGRAMU OCHRONY
POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ w Gminie Garbów nie stwierdzono przekroczenie choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do
substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Działania przewidziane w P. przyczyniają się do realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę
stanu jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłu PM10 z systemów grzewczych.

GMINA GARBÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 883 472,44

2 322 327,36

1 973 978,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-07

2020-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego

Celem głównym projektu pn. "Termomodernizacja jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego" jest poprawa jakości środowiska naturalnego powiatu
RPLU.05.02.00-06-0135/16
janowskiego poprzez kompleksową termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej. W ramach projektu zostaną wykonane roboty termomodernizacyjne
zespołów szkół na ul. Ogrodowa i ul. Jana Zamoyskiego 68 w Janowie Lubelskim. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, a
więc jest zgodna z celem Działania 5.2 RPO WL 2014-2020 - (realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu
energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020). Brak inwestycji z zakresu termomodernizacji na terenie powiatu sprawia, że system
zaopatrzenia w energię cieplną budynków użyteczności publicznej jest nieefektywny i skutkuje zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. W związku z produkcją
energii opartej na paliwach kopalnych, niską świadomością społeczeństwa w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz potrzebą poprawy jakości
powietrza atmosferycznego konieczne jest podjęcie działań prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło oraz redukcji ubytków ciepła z budynków.
Pozwoli to na obniżenie kosztów ogrzewania jak również znaczne zredukowanie zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości gazów cieplarnianych oraz
pyłów i innych szkodliwych substancji wprowadzanych do atmosfery z procesów energetycznego spalania paliwa w budynkach użyteczności publicznej na terenie
powiatu. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia dostępności do nowoczesnej infrastruktury użytkowej dla mieszkańców powiatu, przez co w znacznym
stopniu podniesie się jakość życia, a zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na obszarze powiatu janowskiego ulegnie zmniejszeniu. Szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych osiągnięty w wyniku realizacji powyższego projektu określony został na poziomie 504,30 tCO2/rok.

POWIAT JANOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 434 742,96

2 709 384,15

2 302 976,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-18

2019-03-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Uścimów

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków: Urząd Gminy w Uścimowie Starym, Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance, Zespół Szkół w RPLU.05.02.00-06-0136/16
Starym Uścimowie. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego (Zakres: Budynek UG i ZS w Starym Uścimowie oraz SP w
Nowej Jedlance -m.in. wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian zewn., ocieplenie stropodachu, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana instalacji CO ;
dodatkowo Zakres prac w Budynku UG obejmuje m.in.: wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i adaptację łazienki, wymianę pieca gazowego CO i montaż
instalacji OZE; w Budynku ZS w Starym Uścimowie m.in.: budowę instalacji solarnej, izolację fundamentów i montaż instalacji OZE; w Budynku SP w Nowej
Jedlance m.in.: wymianę pokrycia dachowego bez zmiany konstrukcji dachu i montaż instalacji OZE). Szczegółowy zakres prac został ujęty w kosztorysach
inwestorskich. Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków wynikające z audytu energetycznego wynosi: Urząd Gminy w
Uścimowie Starym - 69,96%, Zespół Szkół w Starym Uścimowie - 60,13%, Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance - 67,60 %. Projekt obejmuje również wdrożenie
systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynków ( Wyposażenie kotłowni w opomiarowanie z monitoringiem poprzez internet
lub GSM ). Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele szkół oraz pracownicy i klienci Urzędu Gminy. Budynki stanowią własność Gminy Uścimów. Wskaźniki:
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej- 1334,99 GJ/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarniaych - 131,66 tony równoważnika CO2; Dodatkowa
zdolność wytwarzania energii odnawialnej - 0,01 MW

GMINA UŚCIMÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

3 159 860,54

2 368 239,26

2 013 003,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-05

2019-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku. Wszystkie koszty
RPLU.05.02.00-06-0140/16
kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego. Zakres termomodernizacji: - wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku wyposażonej w grzejniki
płytowe z zaworami termostatycznymi i głowicami elektronicznymi z odczytem radiowym zgodnie z opracowanym projektem technicznym, - montaż kurtyny
powietrznej na wejściu do budynku wyposażonej w indywidualne sterowanie, - montaż ciepłomierza na obiegu grzewczym w celu pomiaru zużycia ciepła, wdrożenie systemu zarządzania energią (procedura, sterowanie kurtyną powietrzną i sterowanie głowicami elektronicznymi z odczytem radiowym współpracujące
z centralnym panelem sterowniczym), - wykonanie docieplenia stropodachu metodą wdmuchiwania pneumatycznego z wykorzystaniem granulatu wełny
mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy, grubość izolacji po stabilizacji d = 24 cm (współczynnik przewodzenia ciepła ? ? 0,043 W/m K), wykonanie docieplenia wszystkich ścian w systemie ETICS (bezspoinowy system ociepleń - BSO; technologia "lekka mokra") przy zastosowaniu wełny mineralnej
jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji d = 14 cm (współczynnik przewodzenia ciepła ? ? 0,031 W/m K), - wymiana drzwi wejściowych na drzwi aluminiowe dodatkowo zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 12 kWp. - Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanego budynku
wynikające z audytu energetycznego wynosi 71,4 %. Grupą docelową będą osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające domy pomocy społecznej dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze. Budynek stanowi własność Powiatu Świdnickiego, a zarządzany jest przez Dyrektora PCPR w Świdniku.

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

600 299,28

467 875,96

397 694,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-07-05

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Piaskach. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z
audytu energetycznego. Zadanie będzie realizowane dla 4 budynków (warsztaty szkolne, hala sportowa, Gimnazjum i budynek dydaktyczny ZS Piaski).
Termomodernizacja dotyczy: 1. budynku warsztatów (docieplenie ścian, dachu, docieplenie fundamentów, wymiana drzwi i bram garażowych) 2. Gimnazjum
(docieplenie południowej ściany oraz docieplenie fundamentów od strony północnej) 3. budynku dydaktycznego ZS (wymiana okien) 4. hali sportowej . Zadanie,
które będzie realizowane dla 4 budynków (warsztaty szkolne, hala sportowa, Gimnazjum i budynek dydaktyczny ZS Piaski) to montaż instalacji OZE - pompy
ciepła, które zapewnią ciepła dla wszystkich budynków oraz fotowoltaika na budynku warsztatów oraz hali sportowej i gimnazjum, a także oprawy LED (warsztaty
i hala sportowa). Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków wynikające z audytu energetycznego wynosi 60,51 %. Projekt
obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku ( Sterowniki OZE wyposażone w urządzenie
spełniające wymogi Technologii Informacyjno Komunikacyjnej). Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Piaskach. Budynek stanowi
własność Powiatu Świdnickiego, a zarządzane jest przez Dyrektora Zespołu Szkół. Moc pompy ciepła to 165kW a rodzaj to solanka/woda. Moc instalacji
fotowoltaicznej 63,2 kWp powierzchnia 405,46 m2 Instalacja o mocy 40kWp umieszczona zostanie na budynku warsztatów szkolnych natomiast instalacja o
mocy 23,2 kWp zostanie umieszczona na budynku gimnazjum i hali sportowej.

RPLU.05.02.00-06-0141/16

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

4 511 778,07

3 699 526,88

3 144 597,84

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-16

2019-07-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w
RPLU.05.02.00-06-0143/16
Świdniku. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego. Zakres termomodernizacji: - docieplenie i towarzyszące prace
remontowe i modernizacyjne (w tym: ocieplenie elewacji w segmencie A, B i C; ocieplenie naświetli na dachu w segmencie A; ocieplenie dachu w segmencie A i B
oraz stropodachu w segmencie C; izolacja ścian fundamentowych w segmencie A, B i C), - remont instalacji odgromowej, - wymiana instalacji C.O., instalacja
pompy ciepła, - instalacja solarna + CWU Rodzaj wymiennika ciepła w pompie ciepła: projekt budowlany obejmuje zabudowę systemu pompy ciepła z dolnym
źródłem zasilania (wymiennik gruntowy, czynnik solanka-woda). Głębokość odwiertów: 100 m Moc instalacji solarnej: Zgodnie z wynikami symulacji systemu
solarnego (w załączeniu) zaprojektowano zabudowę na dachu budynku 5 szt. kolektorów słonecznych płaskich o łącznej całkowitej powierzchni 10,1 m2 i mocy Q =
7,07 kW. Miejsca montażu instalacji solarnej: dach Warsztatów Szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej ul
Warsztatowa 10 21-045 Świdnik działka 1765/99, 1765/25. Oszczędność zapotrzebowania na energię w modernizowanym budynku wynikająca z audytu
energetycznego wynosi 83,72 %. Grupą docelową będzie przede wszystkim młodzież uczęszczająca do PCEZ w Świdniku oraz kadra pedagogiczna i zarządzająca.
Budynek stanowi własność Powiatu Świdnickiego, a zarządzany jest przez Dyrektora PCEZ w Świdniku.

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

2 458 824,55

1 976 940,02

1 680 399,01

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-07-05

2019-03-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Termomodernizacja budynku szkoły w Dąbrowicy Dużej"

Celem głównym projektu pn. "Termomodernizacja budynku szkoły w Dąbrowicy" jest poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Tuczna poprzez
RPLU.05.02.00-06-0147/16
kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej. W ramach projektu zostaną wykonane roboty termomodernizacyjne obiektu, który znajduje
się w miejscowości Dąbrowica Duża na działce o nr 53/2. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, a więc jest zgodna z
celem Działania 5.2 RPO WL 2014-2020 - (realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetycznoklimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020). Brak inwestycji z zakresu termomodernizacji na terenie gminy sprawia, że system zaopatrzenia w
energię cieplną budynku użyteczności publicznej jest nieefektywny i skutkuje zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. W związku z produkcją energii opartej
na paliwach kopalnych, niską świadomością społeczeństwa w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz potrzebą poprawy jakości powietrza
atmosferycznego konieczne jest podjęcie działań prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło oraz redukcji ubytków ciepła z budynków. Pozwoli to
na obniżenie kosztów ogrzewania jak również znaczne zredukowanie zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości gazów cieplarnianych oraz pyłów i innych
szkodliwych substancji wprowadzanych do atmosfery z procesów energetycznego spalania paliwa w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy.
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia dostępności do nowoczesnej infrastruktury użytkowej dla mieszkańców gminy, przez co w znacznym stopniu
podniesie się jakość życia, a zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na obszarze gminy Tuczna ulegnie zmniejszeniu. Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych osiągnięty w wyniku realizacji powyższego projektu określony został na poziomie 54,84 tCO2/rok.

GMINA TUCZNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego

Brak poddziałania

296 156,43

240 477,58

204 405,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2019-01-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.02.00-06-0134/16

"Termomodernizacja zasobów mieszkalnych wielorodzinnych PSM "Nasz Dom" - Budynek przy ul. Krokusowej 5"

Celem głównym projektu jest Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez termomodernizację budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Krokusowej 5 RPLU.05.03.00-06-0001/17
w Poniatowej. Realizacja projektu posłuży zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynku. Ponadto przeprowadzenie procesu
kompleksowej termomodernizacji przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego czystości. Stanie się to dzięki
zmniejszeniu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych oraz pyłów do atmosfery. W konsekwencji inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców budynku
objętego projektem (zmniejszenie kosztów eksploatacji) jak również mieszkańców miasta (poprawa jakości środowiska naturalnego). Projekt obejmuje poprawę
efektywności energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Krokusowej 5 poprzez: 1. Usprawnienie działania instalacji c.o. poprzez montaż zaworów
termostatycznych na klatkach schodowych i pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz zainstalowanie liczników ciepła w węzłach budynku; 2. Docieplenie stropów
piwnic; 3. Docieplenie stropu wentylowanego; 4. Docieplenie ścian zewnętrznych; 5.Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 6 wymianę oświetlenia na
energooszczędne; 6. Instalację paneli fotowoltaicznych. Efektem przeprowadzenia ww. prac będzie zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na: 1) energię cieplną
o 51,34% 2) energię elektryczną o 2,1 MWh/a. Zgodnie z audytami energetycznymi redukcja CO2 i innych szkodliwych substancji wyniesie: 51,52%. Planowana
inwestycja jest zgodna szeregiem dokumentów strategicznych wykazanych w niniejszym wniosku w punkcie 2.11, oraz zapisami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla miasta i gminy Poniatowa.

PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

1 185 696,18

945 066,78

786 440,55

83,22 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych ul. Fabryczna 1, 3 i 5

Projekt zakłada przeprowadzenie termomodernizacji trzech komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy Fabrycznej w tym 2 budynki wybudowane w roku
1924, wpisane do gminnej ewidencji zabytków i objęte ochroną konserwatorską i jeden budynek wybudowany w latach 1949-50. Wszystkie trzy budynki
zlokalizowane są w obszarze rewitalizacji zgodnie w Programem Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Rejowiec Fabryczny. W ramach
termomodernizacji planuje się wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych,fundamentowych, stropów nad piwnicami i pod dachami styropianem o grubości
zapewniającej uzyskanie sprawności energetycznej wynikającej z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadać
muszą budynki z dniem 1 stycznia 2021r. Zamontowane zostaną okna i drzwi spełniające normy w zakresie izolacyjności cieplnej. Celem głównym projektu jest
uzyskanie efektywności energetycznej dla ścian zewnętrznych U = 0,20 W/(m2 x K) i dla okien U=0,9 W/(m2 x K). Kluczowym rezultatem projektu będzie
zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel jako nośnik energii o 67,7MG/rok i ograniczenie emisji CO2 o 89,7 MG/rok i pozostałych uciążliwych dla środowiska
związków spalania węgla o 60,54% -, co jest zgodne z celami i działaniami zapisanymi w PGN. Istotnym, pozytywnym rezultatem projektu dla grupy docelowej tj.
najemców komunalnych lokali mieszkalnych będzie ograniczenie wydatków na zakup opału, zmniejszenie masy wytwarzanych odpadów tj. popiołu, co w efekcie
przełoży się na poprawę jakości życia, zwiększenie rozporządzalnych dochodów w rodzinach i przyczyni się do wyrównania polityki cenowej w zakresie
równoważenia kosztów ogrzewania 1m2 mieszkań pomiędzy lokalami ogrzewanymi ze źródeł scentralizowanych a kosztami ogrzania mieszkania w starym
budownictwie z indywidualnymi piecami węglowymi. Dla mieszkańców obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi realizacja projektu jest jednym z
kluczowych działań trwale wyprowadzających społeczność lokalną z kryzysu.

RPLU.05.03.00-06-0003/17

MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

1 038 438,70

956 376,12

812 919,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-03

2019-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rynek 10 w Projekt polega na termomodernizacji mieszkalno - użytkowego należącego do Wspólnota Mieszkaniowa w Annopolu w których łącznie jest 8 gospodarstw tj. 21
Annopolu.
osób oraz 3 lokale użytkowe. Na podstawie audytów energetycznych określa się, iż obecne zużycie energii wynosi 1 204,95GJ/rok. Co przedkłada się na wydatki na
ogrzanie obiektu i ciepłą wodę w wysokości 55 442,66 PLN/rok. Przeprowadzone kalkulacje wskazuję, iż przeprowadzenie niezbędnych działań modernizacyjnych
polegających na: wymianie instalacji c.o., ociepleniu stropu poddasza, ociepleniu stropu nad piwnicą, montażu kolektorów słonecznych, ociepleniu ścian wełną
mineralną, ocieplenie ścian zewnętrznych części mieszkalnej może doprowadzić do zmniejszenia zużycia do poziomu 543,78 GJ/rok tj. do kwoty. Redukcja jest
możliwa na poziomie 54,87 % i stanowi ona alternatywny problem społeczności lokalnej z wszelkimi implikacjami ekologicznymi i strategicznymi. Istotne jest, iż
zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowy pozwoli na redukcję CO2 o 112,90 ton (redukcja o 99,97% (na podstawie arkusza obliczeniowego dokumentacja projektowa)). Ponadto poprawiona zostanie estetyka obszaru miasta oraz stan jego infrastruktury. Planuje się montaż 10 kolektorów słonecznych
o powierzchni 23,30 m2 na dachu obiektu. Moc instalowanego pieca gazowego wynosi 80 kW.

RPLU.05.03.00-06-0005/17

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. RYNEK 10 W ANNOPOLU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

583 612,01

244 515,90

207 838,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Domu Nauczyciela w Rybczewicach Drugich. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają
bezpośrednio z audytu energetycznego. Efektywność energetyczna modernizowanego budynku wynikająca z audytu energetycznego wynosi 79,76 % Zakres prac: 1.
kompleksowa modernizacja instalacji CO - Kompleksowa modernizacja instalacji co polegająca na demontażu starej instalacji (demontaż rur; grzejników;
zaworów odcinających) montaż nowej spełniającej standardy tzw. głębokiej termomodernizacji poprzez montaż grzejników konwektorowych, zaworów
termostatycznych i podpionowych. Wymiana kotła na biomasę. 2. montaż cwu - Montaż centralnego zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową z własnej kotłowni na
pelet. 3. drzwi -demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i montaż nowej z ciepłego aluminium 4. docieplenie - ściana zewnętrzna 5. docieplenie - ściana w gruncie
6. docieplenie - stropodach 7. docieplenie - stropodach 8. okna - demontaż istniejącej stolarki okiennej i montaż nowej z PCV 9. docieplenie - ściana zewnętrzna
Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynkach (zgodnie z załączoną specyfikacją).
Grupą docelową będą osoby zamieszkujące Dom Nauczyciela w Rybczewicach.Budynek stanowi własność Gminy Rybczewice.

RPLU.05.03.00-06-0008/17

GMINA RYBCZEWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

1 181 045,50

908 441,13

772 174,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-05

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Chełmskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie na terenie osiedli XXX-lecia i Słoneczne

W ramach projektu zaplanowano termomodernizację 18 budynków mieszkalnych należących do CHSM. Celem głównym jest podniesienie jakości świadczonych
usług społecznych, dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych należących do CHSM. Najważniejsze grupy interesariuszy - mieszkańcy
miasta Chełm i użytkownicy budynków, CHSM oraz samorząd lokalny. Przedsięwzięcie wpisuje się w cele RPO i przyczyni się do ich realizacji, w tym celu
głównego: podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Przyczynia się
też do wypełnienia celów wynikających z pakietu Klim.-energ. oraz Polityki energetycznej Polski do 2030. Zakres prac: Budynki wielorodzinne mieszkalne przy ul.
Wirskiego 16, 18, 20, 22; Karłowicza 4,6,8; I AWP 13,15,17; Szymanowskiego 11,13,15, ul. Nowy Świat 5,7,10; Grota Roweckiego 4, Powstańców Warszawy 5:
*Wymiana stolarki okiennej w na klatkach schodowych, w ciągach piwniczych oraz piwnicach *Wymiana stolarki drzwiowej *Docieplenie ścian zewnętrznych
budynku *Docieplenie stropów piwnic * regulacja instalacji co i CWU *Montaż oświetlenia energooszczędnego *Częściowa zamiana źródeł energii na OZE
*wdrożenie systemu zarządzania energią *Montaż podzielników kosztów na cele co w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Dodatkowo budynki przy ul. Wirskiego
16, 18, 20, 22; Karłowicza 4,6,8; I AWP 13,15,17; Szymanowskiego 11,13,15 *budowa kompaktowych węzłów cieplnych na potrzeby centralnego ogrzewania i
C.W.U Dzięki projektowi efektywność energetyczna zwiększy się o 35,05%. Efektem projektu będzie: Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE 400,20 MWht/rok Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 1133,8 tonCO2/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej
11871GJ/rok Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 15,60 MWhe/rok Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 1 EPC

RPLU.05.03.00-06-0013/17

CHEŁMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

18 637 163,11

15 173 369,45

8 437 006,29

55,60 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-03

2020-03-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Bazylany" w Chełmie.

Projekt obejmuje termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do SM "Bazylany" w Chełmie. Celem głównym planowanej do realizacji
inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych będących w
zasobach mieszkaniowych SM "Bazylany" w Chełmie.Grupy docelowe: mieszkańcy Miasta Chełm, zwłaszcza mieszkańcy należący do SM "Bazylany"; SM "Bazylany"
w Chełmie; ?Samorząd lokalny.W ramach projektu wnioskodawca zaplanował termomodernizację budynków przy ul. 3-go Maja 4, Małachowskiego 2 i
Małachowskiego 4. Przedsięwzięcie wpisuje się w cele RPO. Przyczynia się także do wypełnienia celów wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego oraz
Polityki energetycznej Polski do 2030. Zakres prac: Budynek przy ul. 3-go Maja 4 oraz Małachowskiego 4 -modernizacja instalacji c.o. - docieplenie stropu nad
piwnicą - docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych, wymiana okien na klatkach schodowych oraz drzwi, - docieplenie stropodachu Budynek przy ul.
Małachowskiego 2: - modernizacja instalacji c.o. - modernizacja instalacji c.w. - docieplenie stropu nad piwnicą - docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych,
wymiana okien na klatkach schodowych oraz drzwi, - docieplenie stropodachu Projekt nie będzie realizowany na terenach zdegradowanych. Dzięki projektowi z
zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej efektywność energetyczna zwiększy się o 43,2% Efektem projektu będzie: * Redukcja gazów
cieplarnianych CO2 o 43,17 % * Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 2427,30 GJ/rok * Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 97,02 Mwht/rok * Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 2,2 MWh/rok, prod. energii cieplnej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzy OZE. - 97,02 Mwht/rok. W ramach projektu powstaną 3 instalacje solarne zainstalowane na dachach każdego z budynków o
łącznej mocy 0,11MW (33,08kW; 46,31kW;33,08kW).

RPLU.05.03.00-06-0014/17

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BAZYLANY" W CHEŁMIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

3 412 137,83

2 949 352,26

2 041 200,16

69,21 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-17

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WSPÓLNOTY LEŚNA 7 W ANNOPOLU

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W
ramach projektu wykonane zostaną prace polegające na kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Leśna 7 w
Annopolu. Zakres prac obejmuje m.in. izolację cieplną ścian fundamentowych, wymianę drzwi i okien, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, modernizację
instalacji c.o., remont pokrycia dachowego, modernizację instalacji c.w.u. wraz z montażem pompy ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz oświetlenia LED
w ciągach komunikacyjnych. W celu monitorowania ilości zaoszczędzonej energii, źródła ciepła i energii elektrycznej oraz odbiorniki energii zostaną
opomiarowane. Powstanie system pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w termomodernizowanych budynkach. Przedmiotowy projekt jest
spójny zgodny z "Planem gospodarki niskoemisyjnej Gminy Annopol", którego celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych,
mi.in. poprzez ograniczenie emisji z systemów grzewczych, dzięki przeprowadzonej głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych. W ramach projektu
przewidziano montaż instalacji PV o mocy 6,5 kWp zlokalizowanej na dachu budynku oraz pompy ciepła woda-powietrze o mocy 6,5 kW zainstalowanej w
istniejącej kotłowni

RPLU.05.03.00-06-0019/17

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. LEŚNA 7 W ANNOPOLU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

1 267 929,04

1 010 013,02

858 511,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-10

2018-10-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego SM POM w Zamościu

Projekt zakłada termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego Spółdzielni Mieszkaniowej POM w Zamościu ul M. Reja 16 poprzez Modernizacja
instalacji c.o. Ocieplenie stropodachu wentylowanego Ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż podzielników ciepła, wymiany oświetlenia na oświetlenie typu LED.
Do rezultatów projektu zaliczymy: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej , Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji, Grupę docelowa
tworzą interesariusze główni mieszkańcy i członkowie spółdzielni mieszkaniowej POM w Zamościu 65 osób. W ramach projektu przewidziano następujące
działania do realizacji 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, 2. Wybór wykonawców 3. Prace termomodernizacyjne, modernizacja instalacji c.o.,
ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych 4. Zarządzenie projektem 5. Promocja projektu

RPLU.05.03.00-06-0022/17

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POM ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

778 453,55

633 917,04

538 829,48

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-06

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej czterech budynków wielorodzinnych w Kocku, zlokalizowanych przy ul.1 Maja 17, Berka
Joselewicza 24, Wojska Polskiego 5, Jana Pawła II 17/19 o łącznej powierzchni użytkowej 3 692,20 m2, łączna liczba lokali mieszkalnych w budynkach wynosi 65
(dodatkowo 2 lokale użytkowe). Cel zostanie osiągnięty poprzez wykonanie następujących prac: ocieplenie ścian i stropodachów, wymiana okien w częściach
wspólnych i drzwi zewnętrznych, usprawnienie wentylacji grawitacyjnej, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznych w dwóch obiektach (moc:2 x 3,12 kW,
roczna produkcja energii: 2 x 2,68 kWh/rok) produkującej około 90% energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków . Osiągnięcie celu głównego projektu
mierzone będzie m.in. redukcją zapotrzebowania na energię (61,66%), ograniczeniem zapotrzebowania na energię cieplną (2 725,38 GJ), czy spadkiem emisji
gazów cieplarnianych (148,71 t.rów. CO2/rok). Realizacja celów projektu wpłynie także na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz warunków życia
mieszkańców budynków (195 osób). Interesariusze główni to: Gmina Kock (lider) oraz trzy Wspólnoty Mieszkaniowe (partnerzy), którzy są inwestorami projektu.
Do grupy interesariuszy drugorzędnych zaliczono społeczność lokalną Gminy Kock. Budynki są obiektami energochłonnymi - żaden z nich nie jest ocieplony stąd
znaczne starty ciepła przez ściany czy stropodachy. Pod względem korzyści finansowych realizację inwestycji najbardziej odczują mieszkańcy przedmiotowych
budynków, którzy w zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię potrzebną do ogrzania budynków, odczują różnicę w znacznym spadku kosztów jego utrzymania.
Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza atmosferycznego, gdyż zmniejszy się jego zapylenie oraz emisja szkodliwych
substancji do atmosfery (redukcja wyniesie średnio 60%).

RPLU.05.03.00-06-0023/17

GMINA KOCK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

1 284 507,56

986 473,92

838 502,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-11-28

2019-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.03.00-06-0024/17

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W TERESPOLU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

2 309 139,87

1 638 144,72

1 120 874,48

68,42 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-03-04

2020-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Projekt budowlany termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z częściową rozbudową klatek oraz Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach
przebudową zadaszeń"
mieszkaniowych zlokalizowanych przy: ul. Wojska Polskiego 60, ul. Wojska Polskiego 58, ul. Stacyjna 1A, ul. Stacyjna 3. Zaplanowany w projekcie zakres robót
budowlanych obejmuje głęboką termomodernizację przebudowę klatek schodowych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie
zredukowana emisja zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej oraz montaż instalacji
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne o łącznej mocy 0,0639 MW). Dzięki modernizacji instalacji grzewczej, ociepleniu ścian
zewnętrznych oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za
energię cieplną i elektryczną oraz poprawie ulegnie stan techniczny obiektów. Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu
na poziomie jego realizacji stanowią mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Terespolu, a w dalszej kolejności osoby
zamieszkujące miasto Terespol, którzy odczują realną poprawę stanu jakości powietrza. Wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a
dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektu zauważalne będą również na
szczeblu przyrodniczym. Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w 4-ch budynkach
mieszkaniowych. Kluczowymi rezultatami przedmiotowego projektu będą: - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 2460,304 GJ/rok, Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków - 4 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 szt..

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ulicy Wiejskiej 36 w Janowie Lubelskim

Cele projektu to: - zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego; - poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez
RPLU.05.03.00-06-0025/17
wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu; - zmniejszenie kosztów eksploatacji
budynku poddanego termomodernizacji; - poprawa warunków zamieszkania. Projekt obejmuje termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 36
w Janowie Lubelskim (powierzchnia zabudowy - 339,00 m2 , powierzchnia użytkowa netto - 1 728,00 m2, kubatura - 6 053,00 m3, ilość kond. nadziemnych - 5 szt. ,
wys. - 16,50 m). Zakres p. obejmuje wykonanie: - docieplenia cokołów styropianem i pokrycie tynkiem żywicznym, - naprawa tynków i kominów, - docieplenie
ścian płytami styropianowymi w technologii lekkiej mokrej i pokrycie tynkiem polimerowo-mineralnym, - docieplenia stropodachu granulatem z wełny
mineralnej wraz z pokryciem papą termozgrzewalną, - docieplenie stropu piwnicy styropianem, - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana obróbek
blacharskich: rur spustowych, rynien dachowych, elementów dachu, parapetów, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie opaski wokół budynku, modernizacja instalacji c.o. obejmująca wymianę pieca gazowego (o mocy adekwat. do potrzeb), montaż zaw podpionowych oraz zaworów termostat, dodatkowo
zamontowane będą ciepłomierze w celu opomiarowania i monitoringu ilości zużytego ciepła. Układem centralnego ogrzewania, będzie ster. regulator pogodowy, wymiana źródeł światła na LED. Planowany całkowity koszt temomodernizacji wynosi 490 572,45 zł. Wskaźniki - Produktu: Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków- 1; Pow. użytkowa budynków poddanych termomod. - 1728; Rezultatu: Ilość zaoszcz. En. ciepl. - 377,98; Zmniejszenie rocznego zużycia en.
pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) - 151266,67; Szacowany roczny spadek emisji gazów c. (CI34)-24,89. Grupy docelowe projektu: mieszkańcy obiektu
mieszkalnego przy ul. Wiej. 36 w JL.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. WIEJSKA 36

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

490 572,45

410 558,75

348 974,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-02

2019-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zmiana sposobu ogrzewania i docieplenie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Szczebrzeszynie

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorskiej Własnościowej w
Szczebrzeszynie (Budynek przy ul Ogrodowej 12 - 30 mieszkań / 50 mieszkańców, oraz przy ul Zielonej 4a - 30 mieszkań 67 mieszkańców (razem 60 mieszkań 117
mieszkańców) w tym zastosowanie OZE (instalacje solarne dedykowane ogrzaniu c.w.u.). Oszczędność energii końcowej wyniesie 1 229,24 GJ/rok , (spadek o
52,09%%), zaś redukcja CO2 wyniesie 221,1 Mg CO2/rok tj. o 99,97% gdyż w ramach projektu nastąpi zastąpienie kotłowni węglowych kotłowniami gazowymi.
Instalacje solarne wyprodukują 207,40 GJ/rok energii do ogrzania c.w.u. Bezpośrednią grupą docelową jak wskazano wyżej jest 117 mieszkańców budynków.
Pośrednią grupą docelową zaś będzie społeczność miasta Szczebrzeszyn, gdyż projekt przyczyni się do redukcji pyłów oraz poprawi estetykę miasta - obszar objęty
jest programem rewitalizacji Miasta Szczebrzeszyn. Projekt składa się z kosztów kwalifikowanych do których zalicza się: Termomodernizacja: Docieplenie cokołu
oraz wykonanie opaski wokół budynku (opaska niekwalifikowana)/ Docieplenie i wykonanie wypraw elewacyjnych/ Wymiana stolarki okienne w piwnicy i na
klatkach schodowych/ Ocieplenie stropodachu Instalacje solarne: ROBOTY BUDOWLANE / TECHNOLOGIA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I WĘZŁA
CIEPLNEGO / INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKP INSTALACJE C.O. INSTALACJE C.W.U. Oraz kosztów niekwalifikowanych: Budowa kotłowni gazowych (zmiana źródła
zasilania z węglowej na gaz ziemny): Oraz budowa instalacji gazowej do mieszkań Szczegółowy zakres robót przedstawiono w załączonych kosztorysach

RPLU.05.03.00-06-0026/17

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SZCZEBRZESZYNIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

1 906 425,27

1 123 319,60

788 823,25

70,22 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-03-01

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3A I 3 B ORAZ WYKONANIE OZE DLA POTRZEB PODGRZEWANIA C.W.U. NA
OSIEDLU TĘCZA W ADAMOWIE

Zakres projektu obejmuje termomodernizację 3 obiektów mieszkalnych (Budynki: Tęcza 1, Tęcza 2, Tęcza 3a i 3b), w skład której wchodzą następujące elementy:
ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, ocieplenie stropodachów, uzupełnienie pokrycia, częściową wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej, niezbędnych robót pozostałych, wymianę nawierzchni opaski z kostki brukowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (Tęcza 1), montaż
instalacji solarnej do obsługi wszystkich budynków, opomiarowanie i system zarządzania energią. Cele projektu to: - zwiększenie efektywności energetycznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych; - poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu; - zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poddanych termomodernizacji; - poprawa warunków
zamieszkania. Projekt obejmuje termomodernizację 3 budynków wielorodzinnych w Adamowie na osiedlu Tęcza. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie prac
objętych dokumentacją techniczną (w załączeniu). Planowany całkowity koszt temomodernizacji wynosi 2 448 661,59 zł. Wskaźniki - Produktu: Liczba
zmodernizowanych energetycznie budynków- 3; Pow. użytkowa budynków poddanych termomod. - 4 206,50 m2; Rezultatu: Ilość zaoszcz. En. ciepl. - 1388,7 GJ/rok;
Zmniejszenie rocznego zużycia en. pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) - 562 700 kWh/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów c. (CI34) -152,10 t/rok.
Grupy docelowe projektu: mieszkańcy obiektów mieszkalnych na osiedlu Tęcza w Adamowie (powiat łukowski).

RPLU.05.03.00-06-0028/17

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ADAMOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

2 448 661,58

2 112 114,71

1 460 155,04

69,13 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego 3 i Zamoyskiego 7 w Zamościu

Zakres projektu obejmuje termomodernizację 2 obiektów miesz. (budynki wielorodzinne przy ul. J. Zamoyskiego 3 i 7), w skład kt. wchodzą następujące elementy:
modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, wymiana drzwi zew., wymiana oświetlenia
wew. i zew. na LEDowe z czujnikami ruchu i zasilaniem solarnym, niezbędne roboty pozostałe, opomiarowanie i system zarządzania energią. Cele projektu to: zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych; - poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań
wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu; - zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poddanych
termomodernizacji; - poprawa warunków zamieszkania. Projekt obejmuje termomodernizację 2 budynków wielorodzinnych w Zamościu na osiedlu Zakole. Zakres
inwestycji obejmuje wykonanie prac objętych dokumentacją techniczną (w załączeniu). Wskaźniki - Produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków2; Pow. użytkowa budynków poddanych termomod. - 9 226,50 m2; Rezultatu: Ilość zaoszcz. en. ciepl. - 1 393,04 GJ/rok; Zmniejszenie rocznego zużycia en.
pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) - 479 489 kWh/rok; Szacowany roczny spadek emisji gazów c. (CI34) -102,58 t/rok. Ilość zaoszczędzonej energii
elektrycznej - 12,55 MWh/rok. Grupy docelowe projektu: mieszkańcy obiektów mieszkalnych na osiedlu Zakole w Zamościu (powiat zamojski).

RPLU.05.03.00-06-0029/17

MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA
W ZAMOŚCIU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

3 090 078,38

2 799 520,88

1 861 268,56

66,49 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2020-10-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja 3 budynków wielorodzinnych socjalnych mieszkalnych we Włodawie. Jakość powietrza w gminie jest
dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza.Zakres prac obejmuje m.in:ocieplenie ścian zewnętrznych budynków,
stropodachu, stropów poddasza i piwnic; ,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,remont istniejących instalacji CO, budowa kotłowni wraz z instalacją CO
zasilaną pompą ciepła z pionowym kolektorem gruntowym typu solanka woda o mocy: 29,2 kW i głębokości odwiertów: 90 m , Dostosowanie wejść dla osób
niepełnosprawnych, Dokumentacja techniczna, Audyty energetyczne, SW, Nadzór inwestorski, Kampania promocyjno-szkoleniowa. W ramach p. zostaną
osiągnięte następujące wskaźniki: Prod.: Roczny spadek co2 - 119,61 tCO2/rok Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1484,85 GJ , Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii cieplnej z OZE - 0,029 MW Grupy docelowe p.: mieszkańcy Miasta Włodawa zamieszkujący lokale socjalne przy u. Sztabowej 19, Sybiraków 2
i Spokojnej 4. Efekt termomodernizacyjny wyniesie 68,18%.

RPLU.05.03.00-06-0031/17

GMINA MIEJSKA WŁODAWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

1 358 239,28

998 361,08

848 606,91

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-13

2020-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Zamościu.Cel ten zostanie osiągnięty
im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, poprzez ich termomodernizację.
dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy
ulicach:Ciepłej4,Ciepłej6,Lubelskiej36,Oboźnej3,Oboźnej7,Oboźnej19,Oboźnej21,Oboźnej31,Elizy Orzeszkowej3,Józefa
Piłsudskiego19,Wiejskiej7,Wiejskiej9,Wiejskiej11,Wiejskiej19,Wiejskiej21,Wiejskiej23,Wąskiej20.Zakres projektu obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i
stropodachów wraz pracami towarzyszącymi,wymianę wyłazów dachowych,wymianę zaworów podpionowych i termostatycznych,regulację instalacji c.o, montaż
podzielników kosztów.Realizacja projektu w założonym zakresie przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:1)Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków-17 szt, 2)Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii-909 szt, 3)Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji-47857,29m2 4)Liczba obiektów dostos.do potrzeb os.z niepełnospraw.-17szt. Zaprojektowane w ramach projektu działania przyczynią się do
zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną(o 35,75%),a w konsekwencji do ograniczenia emisji produktów spalania paliw kopalnych(o 36,67%)
(metodologię wyliczenia podano w zał.do wniosku).Tym samym projekt przyczyni się do ochrony powietrza i poprawy środowiska naturalnego.Realizacja celów
będzie mierzona następującymi wskaźnikami rezultatu:1)Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej-20085,87GJ/rok, 2)Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych-1478,17tCO2/rok. Najważniejszą grupą docelową projektu są mieszkańcy przedmiotowych budynków.Realizacja projektu w znacznym stopniu
przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców ze względu na zwiększenie komfortu użytkowania budynków oraz obniżenie kosztów związanych z
ogrzewaniem.Głównymi interesariuszami projektu będą:Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego,mieszkańcy budynków objętych
projektem,pracownicy Spółdzielni

RPLU.05.03.00-06-0032/17

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

16 693 786,96

15 319 170,73

8 494 708,18

55,45 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-02

2021-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

MIASTO HRUBIESZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

268 090,50

238 410,10

202 648,57

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-30

2018-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wspieranie efektywności energetycznej sektora mieszkań komunalnych w Hrubieszowie

W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował termomodernizację 2 budynków socjalnych przy ul. Wyzwolenia 14 oraz Żeromskiego 41B będących w zasobach
RPLU.05.03.00-06-0033/17
mieszkaniowych Gminy Miejskiej Hrubieszów. Inwestycja dotyczy głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej. Grupą docelową są Mieszkańcy
Hrubieszowa, z uwzględnieniem mieszkańców budynków komunalnych. Przedsięwzięcie wpisuje się w cele RPO i przyczyni się do ich realizacji, w tym celu
głównego zakładającego: podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.
Przyczynia się także do wypełnienia celów wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego oraz Polityki energetycznej Polski do 2030. Efektem projektu będzie:
*Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 779,38 GJ/rok *Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 73,83 ton CO2/rok. W ramach projektu
przewidziano następujące prace: - modernizacja przegród strop zewnętrzny, ściana zewnętrzna, ściana zewnętrzna gr. 24 cm, ściany fundamentowe, ściana na
gruncie, poddasze - modernizacja przegrody DZ1, OZ2, DZ2 wentylacja grawitacyjna, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. W projekcie przewidziano zadania:
Inspektor nadzoru; Promocja projektu; Remont elewacji z wykonaniem ocieplenia budynku mieszkalnego ul. Żeromskiego 41b; Wymiana dachu oraz remont i
ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Wyzwolenia 14.

Termomodernizacja budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator"

Celem głównym projektu jest Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez termomodernizację budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego w zasobach
RPLU.05.03.00-06-0034/17
Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator". Realizacja projektu posłuży zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynkach. Ponadto
przeprowadzenie procesu kompleksowej termomodernizacji przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego czystości.
Stanie się to dzięki zmniejszeniu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych oraz pyłów do atmosfery. W konsekwencji inwestycja poprawi komfort życia
mieszkańców budynków objętych projektem tj. przy ul. 18D oraz 18E przy ul. Okopowej w m. Biała Podlaska (zmniejszenie kosztów eksploatacji) jak również
mieszkańców miasta (poprawa jakości środowiska naturalnego). Projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnictwa
wielorodzinnego przy ul. Okopowej 18D i 18E poprzez m.in: - docieplenie ścian zewnętrznych i stropów - wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych, wymiana drzwi wejściowych do budynków, - wymiana zaworów termostatycznych, - montaż zaworów podpionowych na c.o. - montaż podzielników kosztów
energii cieplnej, - montaż paneli fotowoltaicznych, - montaż odpowietrzników, - uzupełnienie izolacji termicznej wewnętrznych rurociągów c.o. Efektem
przeprowadzenia ww. prac będzie zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na: 1. Obiekt przy ulicy Okopowej 18 D: 125,6 MWh 2. Obiekt przy ulicy Okopowej 18 E:
124,7 MWh Zgodnie z audytami energetycznymi redukcja CO2 i innych szkodliwych substancji wyniesie: 1. Obiekt przy ulicy Okopowej 18 D: 43,4 t CO2/ 0,09190 t
SO2/0,07473t NOx/0,02906t pyłów 2. Obiekt przy ulicy Okopowej 18 E: 43,1 t CO2/ 0,09119 t SO2/0,07416 t NOx/0,02884 t pyłów

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR W BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

1 320 153,78

1 191 570,52

796 907,90

66,88 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-02-01

2019-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową ul. Aleja 3-go Maja 6 w Chełmie w
zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Bazylany" w Chełmie

Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, dzięki poprawie efektywności energetycznej w
budynkach mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych SM "Bazylany" w Chełmie. Projekt zakłada w części mieszkalnej: modernizacje instalacji c.w. montaż zaworów podpionowych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu nad piwnicami, wymianę okien na klatkach schodowych, wymianę drzwi,
docieplenie ścian osłonowych, docieplenie ścian szczytowych, zmiany w systemie grzewczym: wymiana zaworów termostatycznych, montaż zaworów
podpionowych, montaż opomiarowania, montaż podzielników ciepła, regulację i próby szczelności układu, system zarządzania energią. w części niemieszkalnej:
docieplenie stropu nad piwnicami, docieplenie ścian szczytowych, docieplenie ścian osłonowych, w zakresie grzewczym: wymiana zaworów termostatycznych,
montaż zaworów podpionowych,regulację i próby szczelności układu. W ramach projektu planuje się wymianę na klatkach schodowych źródeł światła na LED
wraz z oprawami oraz wykonanie niezbędnych prac elektrycznych instalacyjnych związanych z tą wymianą oraz instalację 30 kolektorów słonecznych. Realizacja
projektu przyczyni się do osiągnięcia następujacy wskaźników rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok) - 1 211, 40; Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych (ton CO2/rok) - 115, 60; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących
OZE(Mwht/rok) - 34.50; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (Mwh/rok) - 34,50; Ilość zaoszczędzonej energii
elektrycznej (Mwh/rok) - 1,2. W ramach projektu zostanie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Instalacja solarna o mocy 0,03 MW (39,69 kW) będzie
montowana na dachu budynku mieszkalnego przy al. 3-go Maja 6 w Chełmie. dodatkowe wsk. rezultatu - dodatkowa zdolnośc wyt. e. ze źr. odn. - 0,03 MW,
dodatkowa zdolnośc wyt. e.c. - 0,03 MWt.

RPLU.05.03.00-06-0035/17

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BAZYLANY" W CHEŁMIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

1 407 405,86

975 774,47

677 959,46

69,48 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2020-04-15

2020-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zamościu przy ul. Hetmana Jana
Zamoyskiego nr 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 56, 58, 60.

Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, dzięki poprawie efektywności energetycznej w
budynkach mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.W ramach projektu zaplanowano
następujący zakres prac: modernizacja systemu grzewczego wraz ze zmianami w sprawności dla potrzeb c.w. wraz z dociepleniem stropodachu oraz ścian
zewnętrznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana Zamoyskiego nr 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 56, 58, 60 w Zamościu. Realizacja projektu przyczyni się do
osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (Gj/rok) - 6 564 oraz szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (ton CO2/rok) - 623.

RPLU.05.03.00-06-0036/17

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

13 848 590,57

10 848 732,25

6 070 373,05

55,95 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-07

2021-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dołhobyczowie

Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, dzięki poprawie efektywności energetycznej w
budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dołhobyczowie. Projekt obejmuje następujące prace w budynkach: Hrubieszowska 1:
modernizacja instalacji c.o., ocieplenie stropu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien piwnicznych, ocieplenie ścian cokołu. Hrubieszowska 3, 7, 11, 15,
19, 23, 25, 29, 31: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien klatki schodowej, wymiana okien
piwnicznych, ocieplenie ścian cokołu. Hrubieszowska 9: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie dachu, ocieplenie ścian
zewnętrznych. Hrubieszowska 17: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien klatki schodowej. Hrubieszowska
21: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien piwnicznych, ocieplenie ścian cokołu, wymiana okien klatki
schodowej. Usługowa 3: ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien klatki schodowej, wymiana okien piwnicznych, ocieplenie ścian cokołu.
w ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 5 455, 03 GJ/rok oraz Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34) - 531, 85 ton CO2/rok. Wyjaśniam, że zakres projektu nie obejmuje instalacji OZE.

RPLU.05.03.00-06-0038/17

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DOŁHOBYCZOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

2 638 286,48

2 422 693,69

1 603 783,29

66,20 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-03-15

2020-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych PSM "Nasz Dom" w Poniatowej

Celem głównym projektu jest Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Krokusowej
1 i 3 oraz Sosnowej 4 w Poniatowej. Realizacja projektu posłuży zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynkach. Ponadto
przeprowadzenie procesu kompleksowej termomodernizacji przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego czystości.
Stanie się to dzięki zmniejszeniu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych oraz pyłów do atmosfery. W konsekwencji inwestycja poprawi komfort życia
mieszkańców budynków objętych projektem (zmniejszenie kosztów eksploatacji) jak również mieszkańców miasta (poprawa jakości środowiska naturalnego).
Projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy ul. Krokusowej 1 i 3 oraz Sosnowej 4 poprzez m.in.: 1. Usprawnienie działania
instalacji c.o. poprzez montaż zaworów termostatycznych na klatkach schodowych i pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz zainstalowanie liczników ciepła w
węzłach budynków; 2. Docieplenie stropów piwnic; 3. Docieplenie stropu wentylowanego; 4. Docieplenie ścian zewnętrznych; 5.Wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej w częściach wspólnych; 6 wymianę oświetlenia na energooszczędne; 6. Instalację paneli fotowoltaicznych. --Ul. Krokusowa 1: Lączna moc 1,56 kW. 6
paneli polikrystalicznych o mocy 260 W każdy. Lokalizacja: dach. --Ul. Krokusowa 3: Lączna moc 1,56 kW. 6 paneli polikrystalicznych o mocy 260 W każdy.
Lokalizacja: dach. --Ul. Sosnowa 4: Lączna moc 2,08 kW. 8 paneli polikrystalicznych o mocy 256 W każdy. Lokalizacja: dach. Efektem przeprowadzenia ww. prac
będzie zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na: 1) energię cieplną o 3 338,10 GJ (46,25%). 2) energię elektryczną o 7,107 MWh (72,04%). 3) łącznie, energia
cieplna i elektryczna o 934,36 MWh (46,38%). Zgodnie z audytami energetycznymi redukcja CO2 i innych szkodliwych substancji wyniesie: 46,56%. Planowana
inwestycja jest zgodn

RPLU.05.03.00-06-0039/17

PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

2 963 326,34

2 250 494,45

1 462 821,37

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2020-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Nova Łysołaje

Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, dzięki poprawie efektywności energetycznej w
budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nova - Łysołaje w Łysołajach-Kolonii. W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował
termomodernizację 2 budynków mieszkalnych. Inwestycja dotyczy głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej. W ramach projektu wnioskodawca
przewidział do realizacji montaż 2 instalacji kolektorów słonecznych płaskich ( 16 sztuk paneli), przy każdym budynku jedna instalacja. Dwie Instalacje
wolnostojące o mocy 12 kW każda, które zostaną umieszczone na gruncie. System podłączony będzie na stałe do wewnętrznej instalacji c.w.u poprzez wymiennik
cieplny. Przedsięwzięcie wpisuje się w cele RPO i przyczyni się do ich realizacji, w tym celu głównego zakładającego: podniesienie konkurencyjności regionu w
oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Przyczynia się także do wypełnienia celów wynikających z pakietu
klimatyczno-energetycznego oraz Polityki energetycznej Polski do 2030. Dzięki projektowi z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej e.e.
zwiększy się o 41,265%. Efektem projektu będzie: * Ilość zaoszczędzonej e. c. - 738,63GJ/rok * Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 72 ton
CO2/rok * Produkcja e. c. z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 19,66 Mwht/rok, * Produkcja e. c. z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 19,66 Mwht/rok. Zadania do wykonania: ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych , ocieplenie
ścian zewnętrznych piwnic, wymiana okien klatki schodowej, montaż instalacji solarnej na potrzeby c.w.u.,zamurowanie okien w rejonie klatki schodowej. W
budynkach objętych projektem znajdują się 24 m. Dodatkowa zdolność wytwarzania e.c. ze ź. odnawialnych - 0,024 MWt, Dodatkowa zdolność wytwarzania e. ze
ź.o.-0,024 MW.

RPLU.05.03.00-06-0040/17

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOVA ŁYSOŁAJE"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

363 498,56

331 559,78

232 233,70

70,04 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Młodzieżowej 1 w Poniatowej

Celem głównym projektu jest Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez termomodernizację budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej RPLU.05.03.00-06-0041/17
1 w Poniatowej. Realizacja projektu posłuży zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynku. Ponadto przeprowadzenie procesu
kompleksowej termomodernizacji przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego czystości. Stanie się to dzięki
zmniejszeniu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych oraz pyłów do atmosfery. W konsekwencji inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców budynku
objętego projektem (zmniejszenie kosztów eksploatacji) jak również mieszkańców miasta (poprawa jakości środowiska naturalnego). Projekt obejmuje poprawę
efektywności energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Młodzieżowej 1 poprzez: 1. Usprawnienie działania instalacji c.o. poprzez montaż zaworów
termostatycznych na klatkach schodowych oraz montaż zaworów podpionowych ; 2. Docieplenie stropodachu ; 3. Docieplenie stropu zewnętrznego; 4. Docieplenie
ścian zewnętrznych; 5.Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku ; 6. Wymianę oświetlenia na energooszczędne ; 7. Instalację paneli
fotowoltaicznych. Instalacja PV na dachu budynku (orientacja połaci na północ 225 stopni, orientacja modułów 180 stopni), moc:0,78kWp (3x260W), układ
współpracy z siecią energetyczną do zasilenia części wspólnych obiektu, liczba paneli:3, rodzaj: polikrystaliczne; Efektem przeprowadzenia ww. prac będzie
zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na: 1) energię cieplną o 50,1% (887,29 GJ), energię elektryczną o 1,1406 MWh/a. Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34) wyniesie 85,18 tCO2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektr. Ze źródeł odnawialnych wyniesie 0,00078 MWe. Produkcja energii
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 0,6033300 MWhe/rok. Liczba gosp. domowych z lepszą klasą zużycia energii- 33.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ 1 Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

737 891,07

551 009,75

468 358,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-05-01

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 14 w Poniatowej

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez termomodernizację budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada
14 w Poniatowej. Realizacja projektu posłuży zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynku. Ponadto przeprowadzenie procesu
kompleksowej termomodernizacji przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego czystości. Stanie się to dzięki
zmniejszeniu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych oraz pyłów do atmosfery. W konsekwencji inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców budynku
objętego projektem (zmniejszenie kosztów eksploatacji) jak również mieszkańców miasta (poprawa jakości środowiska naturalnego). Projekt obejmuje poprawę
efektywności energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 14 poprzez: 1. Usprawnienie działania instalacji c.o. poprzez montaż zaworów
termostatycznych na klatkach schodowych, montaż zaworów podpionowych, liczników ciepła oraz wykonanie izolacji termicznej na przewodach ; 2. Docieplenie
stropu nieogrzewanych piwnic ; 3. Docieplenie stropu (strych); 4. Docieplenie ścian zewnętrznych; 5. Docieplenie ścian wewnętrznych do nieogrzewanego
poddasza 6.Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku ; 7. Wymianę oświetlenia na energooszczędne ; 8. Instalację paneli
fotowoltaicznych. Instalacja PV na dachu budynku (orientacja połaci na północ 265 stopni, orientacja modułów 175 stopni), moc:0,52kWp, układ współpracy z
siecią energetyczną do zasilenia części wspólnych obiektu, liczba paneli:2, rodzaj: polikrystaliczne; Efektem przeprowadzenia ww. prac będzie zmniejszenie
rocznego zapotrzebowania na: 1) energię cieplną o 59,49%, energię elektryczną o 0,724 MWh/a. Zgodnie z audytami energetycznymi redukcja CO2 i innych
szkodliwych substancji wyniesie: 66,94%. Planowana inwestycja jest zgodna szeregiem dokumentów strategicznych wykazanych w niniejszym wniosku w punkcie
2.11, oraz zapisami PGN dla M i G Poniatowa.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. 11 LISTOPADA 14 Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

453 256,24

329 411,72

279 999,96

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-05

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja sieci i instalacji grzewczej wraz ze źródłem ciepła w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Nadbużanka"

Celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii w zasobach SM "Nadbużanka", poprzez zmniejszenie energochłonności infrastruktury sektora
RPLU.05.03.00-06-0043/17
mieszkaniowego, poprawę jakości powietrza w regionie. Zadania:1.audyt energetyczny, 2.dokumentacja techniczna, 3.studium wykonalności, 4.wymiana kotła CO
na paliwo stałe na kocioł na biomasę, 4.modernizacja sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć w technologii preizolowanej na odc. 126 mb, wymiana zaworów
termostatycznych w lokalach mieszk. na urządzenia do automatycznego, indywidualnego sterowania procesami rozdziału i dostawy energii cieplnej do grzejników
oraz montaż podzielników ciepła w lok. mieszk., 4.Promocja, 5.Nadzór inwestorski, 6.Koordynacja projektu. Wskaźniki: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych,Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE,Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE,Spadek emisji gazów
cieplarnianych,Oszczędność energii cieplnej,Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii,Zmodernizowane energetycznie budynki,Powierzchnia
użytkowa budynków,Lb gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii.Realizacja inwestycji poprzedzona została wykonaniem audytu energetycznego
budynków,który potwierdza konieczność realizacji inwestycji. Grupa docelowa to mieszkańcy odczuwający w sezonie grzewczym dolegliwości wynikające z
funkcjonowania kotłowni węglowej oraz awaryjności sieci ciepłowniczej w SM "Nadbużanka" to 113 osób-40 mężczyźni,54 kobiety,19 młodzież poniżej 18 roku
życia. Ponadto mieszkańcy budynków sąsiadujących.Informacja o planach spółdzielców zostały przejęte z akceptacją.Modernizacją jest też zainteresowany
samorząd. Modernizacja sieci i instalacji grzewczej-szacunkowy koszt-154 042 zł, źródło ciepła szacunkowy koszt-93 619 zł. Szacunkowa całkowita wartość
inwestycji to 280 861 zł.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADBUŻANKA"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

280 861,00

212 818,00

180 895,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-12-02

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

016 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie efektywności energetycznej 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową lokatorsko-własnościową w Szczebrzeszynie

Projekt polega na termomodernizacji 6 budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Szczebrzeszynie w
RPLU.05.03.00-06-0044/17
których łącznie jest 245 gospodarstw domowych obejmujących obecnie 525 osób. Na podstawie audytów stwierdza się, iż obecnie budynki zużywają 15 795,84 GJ
energii na rok. Wynika to ze złego stanu infrastruktury oraz braku zastosowania rozwiązań energooszczędnych w tym ogrzewanie obecnie za pomocą kotłowni
węglowej. Przeprowadzone prace projektowe wskazuj, iż po zastosowaniu następujących modernizacji: ociepleniu ścian, ociepleniu stropodachu, wymianie okien
piwnicznych, modernizacji instalacji c.o. oraz c.w.u. budowie kotłowni gazowych dedykowanych obiektom oraz instalacji kolektorów i przyłączy gazowych
pozwoli na uzyskanie oszczędności energii w ilości 8 303,06 GJ/rok. tj. do poziomu 7 492,80 GJ/rok. Spadek o 55,46%. Ważne jest, iż zmiana systemu ogrzewania z
węglowego na gazowy pozwoli na redukcję CO2 aż o 1127,44 tony CO2 (redukcja o 72,84% - na podstawie audytów energetycznych)). Poza w/w efektem
ekologicznym istotne znaczenie mają również korzyści ekonomiczne tj. zmniejszenie opłat za ogrzewanie z łącznego budżetu 1 064 118,51 PLN do poziomu 399
104,83 PLN tj. o 665 013,68 PLN/ rok. Ponadto poprawiona zostanie estetyka obszaru miasta oraz stan jego infrastruktury.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SZCZEBRZESZYNIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

Brak poddziałania

5 578 759,67

4 023 121,09

2 749 348,65

68,34 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-03-31

2020-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej,
projekty demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania transportu miejskiego, co poprawi dostępność do usług kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych itp.
RPLU.05.04.00-06-0001/17
mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy poprzez wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w transporcie miejskim MOF
M.Puławy; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. W ramach realizacji projektu zostanie zakupionych 16 niskoemisyjnych Autobusów o
normie EURO VI, dzięki czemu stare autobusy zostaną wycofane z użytkowania. Realizacja wszystkich planowanych działań z zakresu transportu publicznego m.in.
montaż wiat przystankowych, biletomatów, informacji przystankowej (tablice świetlne), zakup ogniw fotowoltaicznych w autobusach, pojazdu technicznego,
wykonanie prac remontowo-budowlanych, budowa: pętli, zatok i peronów autobusowych, pozwoli na osiągnięcie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności na
terenie MOF M.Puławy. Grupą docelową są mieszkańcy MOF M.Puławy. Zakres projektu zaplanowany do realizacji przez poszczególnych Partnerów: 1. Gmina
Puławy a) Budowa zatok autobusowych - 5 szt. w miejscowości Polesie oraz 15 szt. peronów na terenie Gminy. b) Budowa pętli autobusowej w miejscowości
Gołąb c) Zakp i montaż wiat przystankowych - 28 szt. w miejscowościach: Góra Puławska - 4 szt., Klikawa - 3 szt., Pachnowola - 2 szt., Sosnów - 1 szt.,
Dobrosławów - 2 szt., Zarzecze - 3 szt., Bronowicw/Kowala 1 szt., Kowala - 2 szt., Gołąb - 4 szt., Tomaszów - 2 szt., Polesie - 4 szt. d) Zakup i instalacja informacji
przystankowej wraz z przyłączem energetycznym - 3 szt. w miejscowości Gołąb i Góra Puławska. e) Wykonanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego, nadzoru autorskiego.

MIASTO PUŁAWY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.4. Transport niskoemisyjny

Brak poddziałania

25 544 887,92

20 769 230,77

13 500 000,00

65,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2014-09-03

2019-11-30

Pozakonkursowy

12 Transport i składowanie

043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym
wyposażenie i tabor)

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin
ościennych

Projekt realizowany w ramach SIT: "Rozwój gospodarczy Miasta Zamość i Gminy Zamość - Strategiczne Inwestycje Terytorialne". Projekt wpisuje się w
opracowywany obecnie Strategiczny Plan Terytorialny dla Miasta Zamościa i Gminy Zamość", którego głównym celem jest dynamizacja rozwoju obszaru
funkcjonalnego Zamościa poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów i walorów oferowanych przez Miasto oraz gminy ościenne. Zapewnienie większej spójności
wewnętrznej, innowacyjne produkty turystyczne i edukacyjne, kształtowanie klimatu przedsiębiorczości, będzie możliwe dzięki realizacji wszystkich działań w
ramach trzech projektów tworzących zintegrowane przedsięwzięcie. Zaplanowany w projekcie zakres robót budowlanych obejmuje: * budowę węzła
komunikacyjnego integrującego transport publiczny: miejski, PKP, BUS, samochody osobowe i rowery przy ul. Peowiaków w Zamościu (HUB), * modernizację
systemu informatycznego służącego do projektowania rozkładów jazdy oraz zadań (obiegów) pojazdów zsynchronizowanych w ciągu całego dnia wraz z
możliwością prezentacji połączeń w Internecie m.in na platformie Google Maps, * zakup systemu do obsługi gospodarki magazynowej i obsługi warsztatu, * zakup
10 niskoemisyjnych autobusów miejskich EURO6. Grupą docelową przedsięwzięcia będą osoby indywidualne, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z
rezultatów projektu, mieszkańcy Zamościa, turyści i inwestorzy. Unowocześnienie infrastruktury, transportowej podniesie atrakcyjność i konkurencyjność
regionu. Przedsięwzięcie przyczyni się również do polepszenia warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji gazów. Kluczowymi rezultatami
przedmiotowego projektu będą: - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 262,38 Tony równoważnika CO2, Liczba samochodów
korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź'' - 6 000 szt.

RPLU.05.04.00-06-0002/17

MIASTO ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.4. Transport niskoemisyjny

Brak poddziałania

16 455 045,32

13 280 890,51

10 823 261,71

81,49 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2019-06-30

Pozakonkursowy

12 Transport i składowanie

043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym
wyposażenie i tabor)

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym

Celem głównym projektu jest: ograniczanie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego. Cel
główny będzie możliwy do osiągnięcia poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, tj.: ograniczenie emisji CO2 pojazdów drogowych, stworzenie efektywnego
systemu zrównoważonej mobilności, rozwój niezbędnej infrastruktury w zakresie systemu rowerów miejskich i gminnych, tworzenie nowego systemu
transportowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników komunikacji miejskiej, budowę ścieżek rowerowych,
ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt obejmuje działania: opracowanie dokumentacji technicznej
(wspólna ścieżka rowerowa), prace studyjno - koncepcyjne (w tym również: opracowanie wspólnego studium wykonalności, aktualizacja kosztorysów
inwestorskich, opracowanie dokumentacji środowiskowej), zakup taboru (2 szt.), system roweru miejskiego i gminnego (17 stacji, 170 rowerów, elementy
zapasowe), przebudowa parkingów (elementy infrastruktury drogowej), powstanie węzła przesiadkowego, budowa ścieżki rowerowej, ciągu pieszego i pieszorowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 844 relacji Chełm - Hrubieszów, budowa ścieżek rowerowych, promocja projektu. Unowocześnienie infrastruktury,
transportowej i komunikacyjnej podniesie atrakcyjność i konkurencyjność regionu. Przedsięwzięcie przyczyni się również do polepszenia warunków życia
mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji gazów. Kluczowym rezultatem przedmiotowego projektu będzie: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(CI34) 0,18 Tony równoważnika CO2.

RPLU.05.04.00-06-0003/17

MIASTO CHEŁM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.4. Transport niskoemisyjny

Brak poddziałania

13 011 459,93

12 113 539,93

9 244 547,27

76,32 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-18

2020-06-30

Pozakonkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym
wyposażenie i tabor)

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała
Podlaska

Celem projektu jest poprawa spójności komunikacyjnej miejskiego obszaru funkcjonalnego, poprzez usprawnienie miejskiego transportu publicznego i
połączenie obszarów objętych innymi projektami SIT z terenami miasta i gminy Biała Podlaska systemem ścieżek rowerowych. Zadania projektu to: -Opracowanie
studium wykonalności -Opracowanie dokumentacji technicznej przyłączy i montażu tablic informacji pasażerskiej -Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy
Miejskiej Biała Podlaska, wraz z niezbędną budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. -Budowa i przebudowa zatok i antyzatok autobusowych na terenie
Gminy Miejskiej Biała Podlaska. -Montaż 6 wiat przystankowych na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska -Zakup taboru autobusowego- 5 szt. niskoemisyjnych
autobusów przystosowanych do zasilania biopaliwem. -Zakup tablic informacji pasażerskiej- 5 szt. -Budowa przyłączy i montaż tablic informacji pasażerskiej Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Biała Podlaska wraz z niezbędną budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. Zadania realizowane przez
obydwu Partnerów: -Opracowanie dokumentacji technicznej -Koszty nadzorów -Nabycie gruntu -Promocja. Główni interesariusze: Mieszkańcy obszaru
funkcjonalnego miasta Biała Podlaska, osoby odwiedzające ww. obszar, Wnioskodawca i Partner. W ramach realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące
wskaźniki: Produktu: L. zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 5 szt. Pojemność zakupionego
taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej- 425 osób. Długość wspartej infrastruktury rowerowej 20,51 km (w tym 4,62
km Gmina Biała Podlaska, 15,89 km Gmina Miejska Biała Podlaska). Rezultatu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)- 647,58 tony
równoważnika CO2/rok.

RPLU.05.04.00-06-0004/17

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.4. Transport niskoemisyjny

Brak poddziałania

22 264 220,00

21 012 337,14

12 903 676,24

61,41 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-10-21

2020-12-16

Pozakonkursowy

12 Transport i składowanie

043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym
wyposażenie i tabor)

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin

W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował modernizacje i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dęblin. Dzięki inwestycji w
mieście Dęblin zostanie zainstalowanych 1975 opraw LED. Oprawy oświetleniowe zostaną wyposażone w zasilacze z zaprogramowana funkcją redukcji mocy w
godzinach nocnych. Dodatkowo zostanie wymienionych 1179 szt. wysięgników dla opraw ulicznych. Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu
środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Dęblin, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania
na energię na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. W ramach inwestycji osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników rezultatu: 1.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 782,66 tCO2/rok. Zadania przewidziane do realizacji: 1. Wymiana oświetlenia w mieście 2. Budowa
oświetlenia ulicznego w os. Jagiellońskie 3. Budowa systemu pomiaru i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń 4. Nadzór inwestorski 5.
Zarządzanie projektem 6. Promocja projektu. Projekt zakłada monitorowanie zmniejszenia zużycia energii końcowej w w wyniku realizacji projektu.
Monitorowanie zmniejszenia zużycia energii końcowej będzie monitorowane na podstawie faktur za energię.

RPLU.05.05.00-06-0001/16

MIASTO DĘBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

5 178 945,72

4 238 573,76

3 602 787,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2020-10-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - etap I

Projekt dotyczy budowy i przebudowy oświetlenia w mieście Biała Podlaska poprzez: 1. Przebudowę istniejącego, tradycyjnego oświetlenia ulicznego na lampy
typu LED, w tym: - ul. Warszawska - I etap (od granicy miasta do wysokości ul. Warszawskiej 37) - wykonanie sieci kablowej w miejsce istniejącej sieci
napowietrzne oraz szaf oświetleniowych, usunięcie kolizji i montaż lamp typu LED (180 W) - 16 punktów świetlnych, - ul. Warszawska - II etap (odcinek ul.
Warszawskiej 37 do skrzyżowania z ul. Kopernika, odcinek ul. Pułaskiego i odcinek ul. Bema) - wykonanie sieci kablowej w miejsce istniejącej sieci napowietrznej
(Warszawska i Pułaskiego - demontaż linii napowietrznej), budowa szaf oświetleniowych, wymiana tradycyjnych lamp sodowych na lampy typu LED (180 W) - 13
punktów świetlnych przy ul. Warszawskiej, 2 punkty świetlne przy ul. Pułaskiego, 1 punkt świetlny przy ul. Pułaskiego, 4 punkty świetlne przy ul. Bema. 2. Budowę
nowego oświetlenia typu LED: - na ulicach położonych na osiedlu "Pieńki" - wykonanie sieci kablowej, szaf oświetleniowych i 127 nowych punktów świetlnych
(133W), ulice Graniczna, Mieszczańska, Ziemiańska - 7 punktów świetlnych (po 100W). - ul. Żeromskiego - wykonanie sieci kablowej, wykonanie szaf
oświetleniowych, usunięcie kolizji, zastąpienie 37 starych latarni nowymi z oprawą oświetleniową o mocy 133 W. Projektem objętych zostanie 207 punktów
świetlnych. Opracowany i wdrożony zostanie system pomiaru zanieczyszczeń i informowania mieszkańców o stanie powietrza. Wykorzystywany on będzie
również do promowania niskoemisyjności wśród społeczności i konsultacji z mieszkańcami (zakup systemu do pomiaru, rozbudowa strony internetowej, zakup
aplikacji). W wyniku realizacji projektu emisja CO2 zmniejszy się o 106,46 Mg/ rok.

RPLU.05.05.00-06-0001/18

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

1 214 222,97

1 108 660,62

918 303,59

82,83 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2014-01-20

2018-11-15

Pozakonkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.05.03.00-06-0042/17

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego dotyczy wymiany istniejących energooszczędnych opraw oświetleniowych
zlokalizowanych w Zamościu przy ulicach: Hrubieszowskiej, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Legionów, Lipskiej, Lubelskiej, Lwowskiej, Partyzantów, Powiatowej,
Sikorskiego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na skrzyżowaniach typu rondo: Ordynacji Zamojskiej i Honorowych Dawców Krwi. Pod względem korzyści
finansowych realizację projektu najbardziej odczują władze Miasta Zamość którzy w zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną potrzebną do
oświetlenia ww ulic odczują różnicę w znacznym spadku kosztów ich utrzymania. Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia odczuwalnym dla osób
korzystających z w/w ulic będzie poprawa jakości oświetlania ulicznego (lepsza jakość światła). Dzięki projektowi osiągnięty zostanie również cel środowiskowy
związany z poprawą powietrza atmosferycznego, gdyż zmniejszy się jego zapylenie oraz emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Wnioskowany do
dofinansowania projekt przyczyni się globalnie do poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję zapotrzebowania na energię do oświetlania
produkowaną głównie z węgla. Inwestycja zgodna jest z opracowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Zamość. Główne zadania przewidziane do
realizacji: wymiana 1245 opraw oświetleniowych, wymiana 1245 punktów oświetleniowych na energooszczędne, montaż 10 szt. masztów z panelami
fotowoltaicznymi do produkcji energii z OZE na potrzeby oświetlania dwóch rond. Dodatkowo planuje się montaż systemu do monitoringu jakości powietrza
składającego się ze stacji pomiarowej oraz tablicy wyświetlającej stan jakości (poziom zanieczyszczeń) powietrza w Zamościu.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kock

RPLU.05.05.00-06-0002/16

MIASTO ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

3 555 997,93

2 891 055,22

2 457 396,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-04-02

2019-12-13

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego dotyczy wymiany istniejących energooszczędnych opraw oświetleniowych
RPLU.05.05.00-06-0003/16
zlokalizowanych w gminie Kock w miejscowościach: Annówka, Białobrzegi, Białobrzegi Kolonia, Bożniewice, Górka, Kock, Poizdów, Poizdów Kolonia, Ruska Wieś,
Talczyn, Zakalew oraz budowy nowych energooszczędnych punktów świetlnych - 19 szt w Kocku ul. Apteczna i msc. Poizdów. Pod względem korzyści finansowych
realizację projektu najbardziej odczują władze Gminy Kock, którzy w zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ww ulic
odczują różnicę w znacznym spadku kosztów ich utrzymania. Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia odczuwalnym dla osób korzystających dróg przy których
realizowana będzie inwestycja będzie poprawa jakości oświetlania ulicznego (lepsza jakość światła). Dzięki projektowi osiągnięty zostanie również cel
środowiskowy związany z poprawą powietrza atmosferycznego, gdyż zmniejszy się jego zapylenie oraz emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Wnioskowany
do dofinansowania projekt przyczyni się globalnie do poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję zapotrzebowania na energię do oświetlania
produkowaną głównie z węgla. Inwestycja zgodna jest z opracowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kock. Główne zadania przewidziane do
realizacji: 612 punktów oświetlenia do przebudowy na energooszczędne oświetlenie LED wraz z wymianą opraw, montaż 19 szt. nowych energooszczędnych
punktów świetlnych, w tym posadowienie 8 nowych słupów w Kocku przy ul. Aptecznej. Dodatkowo planuje się montaż systemu do monitoringu jakości powietrza
składającego się ze stacji pomiarowej oraz tablicy wyświetlającej stan jakości (poziom zanieczyszczeń) powietrza oraz działania promocyjno - informacyjne
zachęcające mieszkańców czy przedsiębiorców do przechodzenia na gospodarkę energooszczędną.

GMINA KOCK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

1 250 771,53

1 035 624,01

880 280,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-11-09

2019-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Niskoemisyjna Gmina Stary Zamość

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia typu LED (742 szt.) do oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Stary Zamość.
Gmina Stary Zamość nie korzysta z oświetlenia LED. Potrzebą jest zwiększenie udziału energooszczędnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym na
terenie gminy. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do
której należy gmina Stary Zamość) zanotowano przekroczenia dopuszczalne PM 10 37 razy ( załącznik do wniosku). Problemem jest niska świadomość
mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu energooszczędnych źródeł energii. Przekłada się to na
rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie
i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres projektu: 1. montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia typu LED 616 szt. opraw o mocy 56w
jedna, zastąpić mają oprawy o mocy 150W oraz 126 szt. opraw Led o mocy 112 W jedna, majacych zastąpić dotychczasowe oprawy o mocy 250 W 2.kampania
informacyjno-promocyjna dot. niskoemisyjności. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu będzie monitorowane przez beneficjenta na
podstawie odczytów energii elektrycznej z liczników i na podstawie otrzymanych rachunków za energię elektryczną. Dodatkowa Beneficjent będzie te dane
corocznie przedstawiał w sprawozdaniu monitoringowym przedkładanym do IZ.

RPLU.05.05.00-06-0004/16

GMINA STARY ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

814 173,90

648 930,00

551 590,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-12-12

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem
ulicznym

Przedmiotem projektu jest montaż 120 lamp hybrydowych oraz wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne (492 oprawy LED). Inwestycja poza
zmniejszeniem kosztów eksploatacji zapewni lepsze doświetlenie miejscowości, poprawi walory estetyczne gminy Jastków oraz przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminy, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Projekt będzie realizowany w następujących miejscowościach na
terenie całej gminy Jastków: Dąbrowica, Dębówka, Jastków, Józefów-Pociecha, Ługów, Marysin, Miłocin, Moszenki, Moszna, Moszna-Kolonia, Natalin, Ożarów,
Panieńszczyzna, Płouszowice-Kolonia, Piotrawin, Sieprawice, Smugi, Snopków, Tomaszowice, Tomaszowice-Kolonia. Zakres projektu: Modernizacja systemu
obejmuje wymianę istniejących opraw i źródeł światła na energooszczędne systemu inteligentnego oświetlenia. W zakresie projektu uwzględniono montaż
elektronicznych zapłonników z redukcją mocy., których instalacja generuje oszczędności rzędu 40-55%. W zadaniu przewidziano również wdrożenie technologii
LED, które pozwalają nawet na 60% zmniejszenie zużycia energii, a więc i kosztów eksploatacji. Oprawy LED charakteryzują się również stosunkowo krótkim
okresem zwrotu inwestycji. Zadanie przewiduje montaż lamp hybrydowych na obszarach wiejskich gdzie fizyczne podłączenie opraw do sieci energetycznej jest
nieopłacalne i trudne do technicznej realizacji. Budowa lamp hybrydowych opartych na pozyskaniu energii słonecznej i wiatru umożliwi wyprodukowanie około
17 885 kWh energii elektrycznej co w konsekwencji pozwoli uniknąć około 12,52 kg dwutlenku węgla. Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Jastków. Zakres
projektu wynika z aktualnego planu gospodarki niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2016r. nr XX/139/2016 Projekt zakłada
monitorowanie zmniejszenia zużycia energii końcowej w wyniku jego realizacji (montaż 190 szt. zegarów sterujących oraz system sterowania ICT).

RPLU.05.05.00-06-0005/16

GMINA JASTKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

1 250 000,00

1 025 750,00

871 887,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-15

2018-06-28

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wilkołaz

Przedmiotem projektu jest montaż 586 opraw oświetlenia zewnętrznego bez wymiany słupów oświetleniowych. Inwestycja poza zmniejszeniem kosztów
eksploatacji zapewni lepsze doświetlenie miejscowości, poprawi walory estetyczne gminy Wilkołaz oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poruszania się
po drogach gminy, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Inwestycja obejmuje wszystkie miejscowości Gminy. Elementy projektu: montaż 586 opraw
oświetlenia zewnętrznego w technologii LED, demontaż "starych" opraw, montaż przewodów do słupów oświetleniowych, montaż zegarów sterujących z
analizatorem sieci, wyposażenie centrum dyspozytorskiego. Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Wilkołaz.Zakres projektu wynika z aktualnego planu
gospodarki niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 maja 2016 r. nr XVII/103/2016. Projekt zakłada monitorowanie zmniejszenia zużycia energii
końcowej w wyniku jego realizacji (montaż 52 szt. zegarów sterujących)

RPLU.05.05.00-06-0006/16

GMINA WILKOŁAZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

1 431 567,45

1 176 591,42

1 000 102,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-21

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa instalacji energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Mełgiew

Przedmiotem projektu jest montaż 32 opraw oświetlenia zewnętrznego. Inwestycja poza zmniejszeniem kosztów eksploatacji zapewni lepsze doświetlenie
miejscowości, poprawi walory estetyczne gminy Mełgiew oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminy, zarówno dla
kierowców, jak i dla pieszych. Projekt będzie realizowany w miejscowości Podzamcze. Zakres projektu: budowa 32 słupów oświetleniowych w miejscowości
Podzamcze.. W ramach zadania zamontowane zostaną oprawy typu LED. Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Mełgiew. Zakres projektu wynika z aktualnego
planu gospodarki niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Gminy z dnia 15 marca 2016r. nr VI/102/16

RPLU.05.05.00-06-0007/16

GMINA MEŁGIEW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

284 126,53

236 419,94

200 956,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-20

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kalinówce

Przedmiotem projektu jest rozbudowa ZS w Kalinówce o budynek dydaktyczny i salę gimnastyczną zaprojektowane w technologii budownictwa pasywnego.Bud.
dydaktyczny zaprojektowano o 3 kondygnacjach z podpiwniczeniem,sala gimnastyczna - budynek o 2 kondygnacjach naziemnych. Łączna powierzchnia
projektowanej zabudowy wynosi 1382,96 m2,co razem z istniejącym obiektem szkolnym (868,30 m2) stanowi pow. zabudowy 2251,26 m2.Oba zaprojektowane
budynki zasilane będą w wodę przez zaprojektowane przyłącze wodociągowe do dobudowanego segmentu szkoły,ścieki odprowadzane będą instalacją
zewn.,energia elektr. zapewniona będzie poprzez nowe przyłącze wspomagane ogniwami fotowoltaicznymi umieszczonymi na dachach planowanych
obiektów.Ogrzewanie i ciepła woda będą realizowane przez pompy ciepła.Wentylacja mech.nawiewowo-wywiewna z odzyskiem ciepła.Zakres projektu wynika z
aktualnego PGN przyjętego Uchwałą Rady Gminy nr XXI/198/16 z dn. 31.05.2016r. Gr.docelową będą uczniowie i nauczyciele ZS w Kalinówce.Celem projektu jest
poprawa warunków edukacji przyczyniająca się do obniżenia emisji CO2 o 51,98% oraz zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach Zespołu Szkół w
Kalinówce.Projekt przewiduje zatrudnienie osób płci, która jest na obszarze objętym projektem w trudniejszej sytuacji lub os. z marginalizowanych grup społ. (2
etaty).Na zakres rzeczowy projektu składa się:studium wykonalności;dokumentacja techniczna;zakup gruntów;roboty budowlane - pasywny budynek
dydaktyczny,pompy GEOTERMALNE,instalacja fotowoltaicza 30kW bud.dydaktyczny,pasywna sala gimnastyczna, instalacja fotowolt.22,5 kW sala
gimnastyczna,montaż pompy woda/powietrze;promocja projektu;nadzór inwestorski;zarządzanie projektem.Budynek ZS w Kalinówce był już 2x
rozbudowywany,proj. współtworzy zatem kompleksowe rozwiązanie obszarowe - jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w infrastrukturze
szkolnej na terenie m. Kalinówka.W projekcie zastosowano OZE w całości dedykowane potrzebom energetycznym obiektów.

RPLU.05.05.00-06-0009/16

GMINA GŁUSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

13 655 622,15

10 769 343,63

9 153 942,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2014-07-03

2019-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka

Celem proj jest poprawa jakości środ natur w gminie Wólka dzięki wymianie oświetlenia publicznego na energooszczędne. W ramach proj wykonana zostanie
wymiana 400 opraw oświetleniowych (bez słupów) na terenie gminy z nieefektywnych i nieenergooszczędnych opraw sodowych i rtęciowych na nowoczesne
energooszczędne oprawy LED. Dodatkowo projekt zakłada utworzenie systemu pomiarowo-informacyjnego mieszkańców gminy o poziomie zanieczyszczeń w
powietrzu, przeprowadzenie wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej minimaliz konsumpcji energii i
zmniejszania energochłonności oraz utworzenie systemu ICT w celu uruchom różnorakich form konsultacji z mieszkańcami (np. zgłaszanie propozycji lokalizacji
nowych oświetleń, zgłaszanie awarii). Projekt będzie pozytywnie wpływał na wzrost jakości użyt instalacji oraz obniżanie kosztów związanych ze zużyciem energii.
W wyniku real zadania nastąpi znaczna redukcja mocy istniejących opraw oświetl. Proj jest również korzystny ze względu na real celów środ jakimi są obniżenie
zanieczyszczeń powietrza oraz podniesienie atrakcyjności przyrodn gminy. Przedmiotowy proj jest spójny z "Planem gospodarki niskoemisyjnej gminy Wólka"
(przyjętym uchw XI.70.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 31.07.2015, zmienionym uchw XII.77.2015 RGW z 09.09.2015), którego celem jest poprawa jakości
powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji dzięki przeprowadzonej wymianie ośw na energooszczędne. Gmina
zobowiązuje się do monitorow zmniejszenia zużycia en końc w wyniku real proj, ilości zaoszczędzonej eni ciepl oraz ilości zaoszczędzonej en el. Monitorowanie
polegać będzie na corocznym sprawdzeniu zużycia en el na cele oświetlenia w zestawieniach faktur i wyliczenie zaoszczędzonej en końcw stosunku do stanu
przed real pr, a także wyliczenie spadku emisji szkodliwych gazów i pyłów w wyniku real proj. Dodatkowo proces monitoringu wspomoże system pomiarowoinform o poziomie zanieczyszczeń.

RPLU.05.05.00-06-0011/16

GMINA WÓLKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

1 057 960,00

862 000,00

732 700,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-15

2018-12-28

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów

Przedmiotem projektu jest montaż 87 opraw oświetlenia zewnętrznego. Inwestycja poza zmniejszeniem kosztów eksploatacji zapewni lepsze doświetlenie
miejscowości, poprawi walory estetyczne gminy Baranów oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminy, zarówno dla
kierowców, jak i dla pieszych. Inwestycja obejmuje miejscowość Baranów. Elementy projektu: budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego - 83 lampy z 87
oprawami LED ( posadowienie w pasie drogowym latarni na słupach aluminiowych). Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Baranów. Zakres projektu wynika z
aktualnego planu gospodarki niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Gminy z dnia 19 listopada 2015 r. nr X/87/2015. Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych - 14,49 t/rok, liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych - 87 szt.

RPLU.05.05.00-06-0012/16

GMINA BARANÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

926 653,58

761 906,34

647 620,38

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-21

2019-06-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Niskoemisyjna Gmina Niemce

Przedmiotem projektu jest przebudowa i montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia typu LED (869 szt.) do oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie
RPLU.05.05.00-06-0013/16
Niemce. Gmina Niemce nie korzysta z oświetlenia LED. Potrzebą jest zwiększenie udziału energooszczędnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym na
terenie gminy. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do
której należy gmina Niemce) zanotowano przekroczenia dopuszczalne PM 10 26 razy ( załącznik do wniosku). Problemem jest niska świadomość mieszkańców o
ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu energooszczędnych źródeł energii. Przekłada się to na rosnące zużycie
energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie
wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres rzeczowy projektu zakłada: 1. przebudowa i montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia typu LED (dostawienie
234 szt. punktów świetlnych z zastosowaniem opraw LED) 2. montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia typu LED - Zakłada się, że istniejące oprawy
oświetleniowe, zostaną wymienione na oprawy ze źródłami typu LED o mocy źródeł światła 42W, 58W, 61W, 62W, 74W, 80W, 87W, 100W, 112W, 116W -łącznie
635 szt.) 3.kampania informacyjno-promocyjna dot. niskoemisyjności. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu będzie monitorowane
przez beneficjenta na podstawie odczytów energii elektrycznej z liczników i na podstawie otrzymanych rachunków za energię elektryczną. Dodatkowa Beneficjent
będzie te dane corocznie przedstawiał w sprawozdaniu monitoringowym przedkładanym do IZ

GMINA NIEMCE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

3 930 422,99

3 195 465,85

2 716 145,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-12-09

2020-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Końskowola

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gm. Końskowola poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energ.W związku ze
zmniejszeniem mocy zainstalowanej systemu oświetlenia ulicznego po wykonaniu modernizacji oświetlenia ulicznego, zmniejszy się również zużycie energii do
celów oświetlania ulic a w konsekwencji, ograniczona zostanie emisja spalin związana z produkcją ee. Przedmiotowy projekt przyczyni się do redukcji emisji CO2
a także SO2 i NOx oraz PM10 o 81,68%. Obecnie całkowita moc zainstalowana opraw ośw. ulicznego równa się 110,07 kW. Po modernizacji istniejącego
oświetlenia ulic moc całkowita zainstalowana spadnie do 25,20 kW. Zakładając, że czas użytkowania mocy zainstalowanej przed i po modernizacji będzie taki
sam roczne zużycie ee spadnie z 351,70 MWh/rok do 64,42 MWh/rok. Inwestycja poprawi także komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców oraz kierowców
m.in. poprzez instalację oświetlenia spełniającego normę oświetlenia ulic PN-EN 13201, wzrost bezpieczeństwa kierowców i pieszych w związku z zapewnieniem
odpowiedniego ośw. ulic. W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące prace: wymiana przestarzałych, energochłonnych opraw oświet. na
energooszczędne oprawy ze źródłami typu LED szt. 755, wraz z przewodami zasilającymi, wymiana starych skorodowanych wysięgników na nowe zabezpieczone
przed warunkami atm. poprzez ocynkowanie, wraz z elementami montażowymi, wymiana starych zabezpieczeń opraw na nowe izolowane wraz z wkładkami
topikowymi, wymiana istniejących, będących w złym stanie technicznym szaf SO zamontowanych na słupach linii nn., wyniesienie z rozdzielnic stacyjnych
układów pomiarowo - sterowniczych do projektowanych szafek oświetlenia ulicznego. Poprzez wdrożenie systemu sterowania oprawami oraz zastosowanie
układów pomiarowo-rozliczeniowych nastąpi stały monitoring zużycia energii końcowej. Dokumentacją potwierdzającą zmiany w zużyciu e.końcowej (w tym
elektrycznej) stanowić będą również faktury od dostawców e.e.

RPLU.05.05.00-06-0014/16

GMINA KOŃSKOWOLA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

1 586 859,99

1 137 829,96

967 155,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-21

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów

Przedmiotem projektu jest montaż 95 opraw oświetlenia zewnętrznego. Projekt zakłada monitorowanie zmniejszenia zużycia energii końcowej w wyniku jego
realizacji - wnioskodawca zobowiązuje się do monitorowania na etapie wdrażania w rocznym sprawozdaniu monitoringowym zmniejszenia zużycia energii
końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]. Zakres projektu obejmuje: - wykonanie oświetlenia nowej drogi gminnej nr 103413L w Łucce - 62 słupy
oświetleniowe z oprawami typu LED wyposażonymi w autonomiczny układ redukcji mocy w porze nocnej. Zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane,
sześciokątne typu S-80 o wysokości 8mb z wysięgnikami W-1,0 mb na fundamentach prefabrykowanych F- 150. Na słupach oświetleniowych zamontowane
zostaną 62 sztuki opraw oświetleniowych typu LED, moc do 100W, strumień świetlny 10000Lm, spełniających wymagania fotometryczne przy oświetleniu drogi
klasy ME5 z autonomicznym układem redukcji mocy w porze nocnej. Oprawa wyposażona jest w nastawny układ redukcji mocy np. o 30% w porze nocnej. Łączna
moc 1 oprawy z zasilaczem to 100 W. - wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Łucce Kolonii - 32 projektory LED o mocy 352W, strumień świetlny
ok.30.000Lm rozmieszczone na 8-miu masztach oświetleniowych o wysokości 12mb. i grubości ścianki 4mm . Projektory Led umocowane będą na szczycie
masztów oświetleniowych na belkach typu OZ3TR. Na boisku sportowym przewidziano również oświetlenie dyżurne /nocne / sterowane ręcznie lub wyłącznikiem
zmierzchowym w zależności od ustawienia przez obsługę boiska. Oświetlenie dyżurne zamontowane będzie na wysięgniku WP-2 na budynku sali gimnastycznej.
Projektowana oprawa oświetlenia dyżurnego to oprawa LED o mocy 43W, strumień świetlny 4.350 Lm wyposażona w autonomiczny układ redukcji mocy w porze
nocnej.. Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Lubartów. Zakres projektu wynika z aktualnego planu gospodarki niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady
Gminy z dnia 02 grudnia 2016 r. nr XXII/161/16.

RPLU.05.05.00-06-0015/16

GMINA LUBARTÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

825 096,08

676 419,58

574 956,64

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-21

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa świetlicy w Kosyniu

Wnioskowany do dofinansowania projekt dotyczy budowy świetlicy we wsi Kosyń w technologi umożliwiającej uzyskanie standardu budownictwa pasywnego NF RPLU.05.05.00-06-0016/16
15. Budynek będzie obiektem jednokondygnacyjnym (powierzchnia użytkowa: 93,1 m2, kubatura: 570 m3). Układ funkcjonalny: parter: wiatrołap, sala
świetlicowa, zaplecze kuchenne (dla kateringu), WC damskie i męskie (dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne), komunikację, pom. kotłowni,
pom. gospodarcze z przedsionkiem i osobnym wejściem. Inwestycja zlokalizowana jest na działce na której istnieje budynek świetlicy, jednak stan techniczny
obiektu jest bardzo zły, co dotyczy m.in. ścian konstrukcyjnych, które zawierają liczne spękania. W wyniku kontroli przeprowadzonej w kwietniu 2016 roku obiekt
został warunkowo dopuszczony do użytkowania. Z uwagi na konieczność wykonania niemal gruntownej modernizacji obiektu w celu utrzymania jego funkcji
zdecydowano się o budowie nowego obiektu. Dodatkowo zaplanowano, iż budynek nowej świetlicy będzie poza realizacją funkcji społecznych pełnił funkcję
promującą rozwiązania energooszczędne. Dzięki zastosowaniu wielu nowoczesnych rozwiązań (płyta fundamentowa, bardzo gruba izolacja przegród
zewnętrznych, montaż okien o niskim współczynniku przenikania ciepła oraz osadzenie okien w warstwie ocieplenia, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła
służąca ogrzewaniu) zapotrzebowanie budynku na energię wyniesie jedynie 14 kWh/(m2rok),co zgodne jest ze standardem budownictwa pasywnego (NF 15). W
porównaniu do wykonania budynku w technologi tradycyjnej (77,02 kWh/(m2rok) oszczędność energii wyniesie ponad 81%. Oszczędność ta przełoży się na niższą
(niż w porównaniu do tradycyjnego budownictwa) emisję gazów cieplarnianych (CO2, NO2, CO2, czy pyłu) o 78,8%. Wnioskowany projekt adresowany jest
zarówno do mieszkańców wsi Kosyń (funkcje społeczne realizowane w świetlicy), jak i do wszystkich osób zainteresowanych budownictwem pasywnym
(promowanie energooszczędności - budynek demonstracyjny)

GMINA WOLA UHRUSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

569 516,88

463 021,86

393 568,58

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-18

2019-11-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa i modernizacja niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa

W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował modernizacje i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejsko - Wiejskiej Bychawa, RPLU.05.05.00-06-0017/16
w szczególności: A.Krajowej - Mickiewicza-Piłsudskiego w Bychawie- budowa 5 szt., modernizacja 34 szt., Bychawka Druga, Trzecia - budowa 84 szt., Wola
Gałęzowska - budowa 21 szt., Stara Wieś Trzecia - budowa 18 szt., modernizacja - 9 szt., ul. spokojna w Bychawie - budowa 12 szt. łącznie w ramach projektu
zostanie wybudowanych 140 punktów świetlnych oraz zmodernizowanych 43 oprawy oświetleniowe. W ramach projektu zostaną zamontowane oprawy typu LED z
możliwością zarządzania i sterowania oświetleniem. Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i
warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Bychawa, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy. Zakres prac obejmuje: * modernizacje oświetlenia w ul. Armii Krajowej-Piłsudskiego-Mickiewicza w Bychawie * modernizacje
oświetlenia w miejscowości Stara Wieś Trzecia * budowa oświetlenia w ul. Spokojnej w Bychawie * budowa oświetlenia w miejscowościach Bychawka DrugaKolonia, Bychawka Trzecia * budowa oświetlenia w miejscowości Wola Gałęzowska. W ramach inwestycji osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników
rezultatu: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 19,43 tCO2/rok Projekt zakłada monitorowanie zmniejszenia zużycia energii końcowej w wyniku
realizacji projektu. Zmniejszenie zużycia energii końcowej będzie wykazane na podstawie faktur za prąd. Zmniejszenie zużycia energii końcowej widoczne będzie
przy modernizowanym oświetleniu A. Krajowa-Piłsudskiego-Mickiewicza w Bychawie oraz w Starej Wsi Trzeciej.

GMINA BYCHAWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

1 658 724,93

1 357 741,14

1 115 520,00

82,16 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-12-05

2018-10-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamionka

Przedmiotem projektu jest montaż 488 opraw oświetlenia zewnętrznego dodatkowo zostaną zamontowane 4 nowe lampy na ul. Spacerowej w Kamionce oraz 2 w
miejscowości Bratnik. Inwestycja poza zmniejszeniem kosztów eksploatacji zapewni lepsze doświetlenie miejscowości, poprawi walory estetyczne gminy
Kamionka oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminy, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Zakres projektu obejmuje:
Modernizację łącznie 488 wymian "oprawa za oprawę" w miejscowościach: Amelin, Biadaczka, Bratnik, Ciemno, Dąbrówka, Kamionka, Kierzkówka, Kierzkówka
Kolonia, Kozłówka, Rudka Gołębska, Samoklęski, Samoklęski Kol I, Starościn, Starościn Kolonia, Siedliska, Stanisławów Duży, Syry, Wóla Krasienińska, Zofian 2)
montaż 4 nowych lamp na ul. Spacerowej w Kamionce oraz 2 w Bratniku (słupy i oprawy LED). W ramach zadania nastąpi wymiana istniejących opraw na oprawy
typu LED. Moc po adaptacji systemu do świadczenia usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie: P = 24,984 kW. W procesie adaptacji systemu
oświetleniowego zostaną zmodernizowane punkty sterowania oświetleniem ulicznym oraz w całości przebudowane linie zasilające - nastąpi demontaż
istniejących linii nieizolowanych typu ALY skojarzonych z liniami abonenckimi, odłączenie przewodu izolowanego typu AsXSn 1 x 25 w formie doplotu do linii
abonenckiej typu AsXSn4x oraz montaż przewodów izolowanych typu AsXSn 2x25 na całej długości linii oświetleniowych. W szafkach sterowania oświetleniem
zostaną również zainstalowane nowoczesne zegary astronomiczne z synchronizacją czasu w technologii GPS. Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Kamionka.
Zakres projektu wynika z aktualnego planu gospodarki niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2016r. nr XIII/87/2016. Projekt zakłada
monitorowanie zmniejszenia zużycia energii końcowej w wyniku jego realizacji (montaż 58 szt. zegarów sterujących)

RPLU.05.05.00-06-0019/16

GMINA KAMIONKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

1 287 495,89

1 059 273,08

900 382,11

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-21

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności

Przedmiotem projektu jest modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie Gminy Łuków w celu podniesienia jego efektywności energetycznej. Planuje się
wymianę 1037 wyeksploatowanych opraw sodowych i rtęciowych o mocach od 70 do 400 W na oprawy ze źródłami typu LED bez regulacji mocy opraw (oprawy o
mocach 52W, 82W i 102W). Działanie to zapewni wysoki poziom oszczędności ekonomicznych, umożliwi również zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
Zainstalowana moc zmniejszy się z 187,09 kW do 59,04 kW, co spowoduje oszczędności w zużyciu energii elektrycznej o 68,44% w skali roku. W wyniku
przeprowadzonej modernizacji oświetlenia ulicznego emisja CO2 zostanie zmniejszona o 209,41 Mg/rok (68,44% w skali roku). Redukcja SO2 i NOx wyniesie
także 68,44%. Monitoring projektu dotyczył będzie dodatkowych wskaźników: zmniejszenie zużycia energii końcowej, ilości zaoszczędzonej energii cieplnej i ilość
zaoszczędzonej energii elektrycznej. Poprzez ograniczenie emisji substancji szkodliwych do powietrza, w tym w szczególności pyłu zawieszonego PM10, którego
ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie lubelskiej projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu ochrony powietrza dla strefy
lubelskiej".

RPLU.05.05.00-06-0020/16

GMINA ŁUKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

1 530 120,00

823 264,23

699 774,59

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-15

2018-12-21

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Niedrzwica Duża

Celem projektu (P) jest oprawa jakości środowiska naturalnego wGminie Niedrzwica Duża dzięki wymianie oświetlenia ulicznego na energ.W ramach P wykonane
zostaną prace polegające na zmniejszeniu zainstalowanych mocy opraw oświetleniowych (o. oś.) dzięki wdrożeniu technologii niskoemisyjnych tj. źródeł typu
LED: demontaż istniejącego i nieefektywnego systemu oświetlenia (demontaż istniejącego systemu); montaż efektywnych o.oś. (montaż opraw oś. typu LED w ilości
922 szt.; montażwysięgników rurowych oraz konstrukcji stalowych dla osprzętu linii napowietrznych na wysięgniku; montaż przewodów do o.oś., skrzynek
bezpiecznikowych, izolowanych złącz kablowych, układów kompensacji mocy biernej i zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym. Dodatkowo P zakłada wdrożenie
systemu sterowania strumieniem świetlnym oraz monitoringiem wraz z wyposażeniem centrum dyspozytorskiego (CD)oraz działania promocyjno-inf.dotyczące
mini. konsumpcji energii i zmniejszenie energochłonności. P będzie pozytywnie wpływał na wzrost jakości użytkowania instalacji oraz obniżanie kosztów
związanych ze zużyciem energii oraz konserwacją. W wynikurealizacji P nastąpi znaczna redmocy istniejących o.oś. tj. o 63,4% (przed realizacją P moc
zainstalowana systemu na poziomie 137,48 kW, po realizacji P: 50,38 kW). P jest również korzystny ze względu na realizację celów środowiskowych jakimi są
obniżenie zanieczyszczeń powietrza oraz podniesienie atrakcyjności przyrodniczej terenu gminy. Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z "Planem gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Niedrzwica Duża", którego celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych, mi.in. poprzez
ograniczenie emisji dzięki przeprowadzonej wymianie oświetlenia ulicznego na energoosz. P zakłada roczne zwiększenie efekt. e.na poziomie 361 MWh
(tj.63,4%).P zakłada utworzenie CD umożliwiającego stały monitoring pracy systemu w tym zużycia energii elektrycznej (końcowej), monitoring obejmie również
analizę faktur od dostawców e.e.

Niskoemisyjna Gmina Stanin

GMINA NIEDRZWICA DUŻA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

2 534 878,06

2 066 486,23

1 756 513,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-15

2018-12-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przedmiotem projektu jest budowa i montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia typu LED (1135 szt.) do oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Stanin. RPLU.05.05.00-06-0022/16
Gmina Stanin nie korzysta z oświetlenia LED. Potrzebą jest zwiększenie udziału energooszczędnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym na terenie
gminy. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której
należy gmina Stanin) zanotowano przekroczenia dopuszczalne PM 10 33 razy ( załącznik do wniosku). Problemem jest niska świadomość mieszkańców o
ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu energooszczędnych źródeł energii. Przekłada się to na rosnące zużycie
energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie
wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres rzeczowy projektu zakłada: 1. przebudowa i montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia typu LED (budowa 34
szt. punktów świetlnych z zastosowaniem opraw LED,1469 mb oświetlenia) 2. montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia typu LED - zakłada się, że
istniejące oprawy oświetleniowe(sodowe i rtęciowe), zostaną wymienione na oprawy ze źródłami typu LED o mocy źródeł światła od 28W-112W -łącznie -1101 szt.)
3.kampania informacyjno-promocyjna dot. niskoemisyjności.Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu będzie monitorowane przez
beneficjenta na podstawie odczytów energii elektrycznej z liczników i na podstawie otrzymanych rachunków za energię elektryczną. Dodatkowa Beneficjent będzie
te dane corocznie przedstawiał w sprawozdaniu monitoringowym przedkładanym do IŻ. Realizacja inwestycji spowoduje, m.in.: - obniżenie emisji dwutlenku
węgla CO2,0 65%zmniejszenie emisji innych szkodliwych gazów o 65% - zmniejszenie emisji PM 10 o 65%

GMINA STANIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

1 479 856,68

1 195 635,51

1 016 290,18

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-12-09

2019-07-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny

Planuje się zmodernizować oświetlenie uliczne na terenie siedmiu gmin partnerskich. Wymienionych zostanie 3045 opraw świetlnych - przestarzałe i
RPLU.05.05.00-06-0024/16
energochłonne lampy zostaną zastąpione nowoczesnymi oprawami LED o mocy od 76 do 224 W. Ponadto zaplanowano montaż latarni LED z ogniwami
fotowoltaicznymi w Wisznicach (10 szt.) oraz w Łomazach (5 szt.) - moc 150 W, moc zestawu fotowoltaicznego 250 kW. Łączna moc zainstalowana w wyniku
projektu wynosi 311,85 KW i zmniejszy się w stosunku do stanu wyjściowego o 187,49 KW. Wymienione zostaną też źródła ciepła w obiektach publicznych, w tym:
w SP w Horodyszczu na piec BIO o mocy 150 KW, w WTZ i Ośrodku Zdrowia w Wygodzie na piec BIO o mocy 100 KW. Opracowana zostanie strona internetowa,
która wykorzystywana będzie do promocji minimalizowania konsumpcji energii i zmniejszania energochłonności obiektów. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania
na energię w wyniku wymiany oświetlenia w poszczególnych gminach wyniesie (%): - Gmina Jabłoń: 37,4, - Gmina Łomazy: 35,56, - Gmina Milanów: 39,06, - Gmina
Rokitno: 35,47, - Gmina Rossosz: 40,05, - Miasto Terespol: 36,98, - Gmina Wisznice: 39,14. Dla całego projektu (z uwzględnieniem pieców BIO) wskaźnik
efektywności energetycznej wynosi 36,16%. Ograniczenie emisji CO2 zmniejszy się z 806,72 do 489,02 Mg/ rok, tj. o 39,39% (317,7 Mg/ rok). Monitoring projektu
dotyczył będzie dodatkowych wskaźników: zmniejszenie zużycia energii końcowej, ilości zaoszczędzonej energii cieplnej i elektrycznej. Poprzez ograniczenie emisji
substancji szkodliwych do powietrza, w tym w szczególności pyłu zawieszonego PM10, którego ponadnormatywne stężenia 24-godzinne stwierdzono w strefie
lubelskiej projekt przyczynia się do realizacji założeń "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej".

GMINA WISZNICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

5 406 421,65

4 402 196,46

3 741 866,99

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-12-28

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne

Przedsięwzięcie obejmuje wymianę 1320 opraw oświetleniowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED oraz montaż 30 nowych opraw LED na istniejących
stanowiskach słupowych, wymianę części zniszczonych wysięgników, wymianę przewodów w stanowiskach słupowych, wymianę zacisków prądowych, montaż
sterowników inteligentnych w oprawach, montaż i uruchomienie osprzętu systemu sterowania i monitoringu oraz prac towarzyszących. Koszty przedsięwzięcia
obejmują również koszty w zakresie nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej,
umożliwiające zmniejszenie emisji CO2 i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery, poprzez wymianę źródeł światła na terenie miasta Łuków. Grupę docelową
stanowią mieszkańcy Łukowa. Wskaźnik rezultatu Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) -578 ton równoważnika CO2/rok Wskaźnik
produktu Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych - 1350 szt - wartość tego wskaźnika dotyczy 1350 szt. opraw oświetleniowych

RPLU.05.05.00-06-0025/16

MIASTO ŁUKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

4 632 716,70

3 766 436,34

3 201 470,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-15

2018-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu
Podlaskim. Ilość zmodernizowanych opraw oświetleniowych (wymiana opraw rtęciowych i sodowych) na oprawy typu LED -1858. Jednocześnie wnioskodawca
dokonał analizy celów szczegółowych i określił je następująco:1) obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby oświetlenia
ulicznego, 2)obniżenie kosztów ponoszonych na konserwację oświetlenia ulicznego, 3) Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 4) Zwiększenie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym i pieszym, 5)zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, 6) poprawa estetyki miasta 7) zwiększenie poziomu
wiedzy mieszkańców dotyczącej prawidłowych nawyków dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego oraz zwalczania tzw. niskiej emisji. Zgodnie z
opracowanym audytem energetycznym wnioskodawca zakłada spadek emisji gazów cieplarnianych o 55,39% w stosunku do roku przed realizacją projektu.
Projekt zakłada także przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej aspektów związanych z ochroną powietrza w tym przeprowadzenie
konkursu plastycznego, montaż zielonego drzewa (fotowoltaicznej ładowarki do urządzeń elektronicznych) na terenie miasta w przestrzeni publicznej, druk ulotek.
Grupą docelową są mieszkańcy miasta oraz Urząd Miasta jako organ ponoszący faktyczne koszty utrzymania oświetlenia i konserwacji systemu oświetlenia.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) został określony na poziomie 541,25 ton równoważnika CO2/rok. W celu monitorowania
zmniejszenia zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca będzie wykorzystywał faktury VAT za energię elektryczną wykorzystaną na
oświetlenie ulic z lat poprzedzających realizację projektu. Zestawiając je z fakturami za energię elektryczną po realizacji projektu będzie możliwe oszacowanie
spadku zużycia.

RPLU.05.05.00-06-0027/16

MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

3 490 101,26

2 837 480,70

2 411 858,59

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-15

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Promocja niskoemisyjności - modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm

W miejscowości Uher i Ochoża-Kolonia zaprojektowano 71 słupów oświetlenia ulicznego, wyposażone w energooszczędne lampy LED. Grupy docelowe:
RPLU.05.05.00-06-0028/16
interesariusze bezpośredni projektu: mieszkańcy miejscowości Uher i Ochoża-Kolonia. Interesariusze pośredni: mieszkańcy i przedsiębiorcy gminy Chełm.
Interesariusze drugorzędni: społeczność województwa Lubelskiego, turyści, przedsiębiorcy i osoby odwiedzające gminę Chełm. Rezultatem kluczowym jest montaż
71 szt. oświetlenia ulicznego. Gmina Chełm nie posiada programu ochrony powietrza i nie ma konieczności opracowania takiego programu (brak przekroczeń
poziomów dopuszczalnych). Projekt pn. ,, Promocja niskoemisyjności - modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm " obejmuje budowę 71
lamp oświetlenia ulicznego w czterech miejscowościach na terenie Gminy Chełm: Uher, Depułtycze Królewskie, Nowosiółki Kolonia oraz Ochoża Kolonia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie oświetlenia ulicznego w podziale na dwa odcinki: Uher - Depułtycze Królewskie i Nowosiółki Kolonia Ochoża Kolonia. Pierwszy odcinek Uher - Depułtycze Królewskie obejmuje budowę oświetlenia na długości 1860 mb kablem YAKY 5x35mm2, 33 słupy stalowe i 33
szt. opraw LED, zaś drugi Nowosiółki Kolonia - Ochoża Kolonia odcinek 1556,88 mb kablem YAKY 5x25mm2, Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte
wskaźniki: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Cl34) [tony równoważnika CO2/rok] - 32,08 t/rok. Liczba projektów, w których sfinansowano
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. - 1 szt. Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych - 71 szt. Projekty
budowlane zakładają montaż w szafkach oświetleniowych liczników bezpośrednich energii czynnej 3-fazowej dwustrefowych oraz zegarów sterujących, które będą
w stanie monitorować zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu. Projekt zakłada również montaż nowych stanowisk pomiarowych na
potrzeby monitoringu środowiska.

GMINA CHEŁM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

734 606,00

597 240,66

507 654,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-22

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski- Zadanie 2

Projekt zakłada wymianę oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy Międzyrzec Podlaski na energooszczędne typu LED oraz modernizację źródła ciepła na
ekologiczne z biomasy (pellet) i wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku Gimnazjum w Krzewicy . Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii
finalnej oraz redukcja emisji CO2 i pyłów PM10 i PM2, których stężenie w okresie grzewczym przekracza normy środowiskowe. Energooszczędne i dopasowane do
potrzeb oświetlenie drogowe oraz energooszczędne i tańsze ogrzewanie budynków użyteczności publicznej to cel, do którego dąży Gm.Międzyrzec Podl.
Priorytetem dla władz gminy jest równomierna rekonstrukcja i wymiana i wydajne oświetlenia na terenie całej gminy oraz sukcesywna modernizacja
tradycyjnych źródeł ciepła, które obniży koszty i spełni obowiązujące wymogi prawne. Realizacja przedsięwzięcia, w dłuższym horyzoncie czasowym, poza
natychmiastowymi (bezpośrednimi) korzyściami dla mieszkańców gminy objętych zasięgiem oddziaływania projektu, wywoła liczne (pośrednie) konsekwencje: *
powstaną infrastrukturalne warunki do rozwoju przedsiębiorczości, a co za tym idzie zatrudnienia i mobilności zawodowej mieszkańców, * infrastruktura
techniczna jako podstawowa płaszczyzna rozwoju przedsiębiorczości będzie zapobiegała marginalizacji społecznej i ekonomicznej społeczności lokalnej,
wynikającej z jej zamieszkania w jednym z województw o najniższych wskaźnikach makroekonomicznych w kraju tym dochodu "per capita" mieszkańca, * na
obszarze oddziaływania projektu poprawie ulegną warunki sprzyjające przyrostowi osadnictwa, * wzrośnie wartość nieruchomości i gruntów zlokalizowanych na
obszarze bezpośredniego oddziaływania projektu, * planowane przedsięwzięcie stanowiąc infrastrukturalną bazę rozwojową będzie dawało impuls inwestycyjny
dla władz gminy, lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów zewnętrznych.roczne zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Krzewicy
wyniesie 273,33 GJ/rok czyli 31,96%.

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

2 030 800,60

1 638 697,07

1 392 892,49

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-12-12

2018-12-10

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Włodawa - miasto z energią - oświetlenie uliczne

Przedmiotem projektu jest przebudowa i montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia typu LED (1278 szt.) do oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie
RPLU.05.05.00-06-0032/16
Miejskiej Włodawa. Miasto Włodawa nie korzysta z oświetlenia LED. Potrzebą jest zwiększenie udziału energooszczędnych źródeł energii w bilansie paliwowoenergetycznym na terenie miasta. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla
strefy lubelskiej (do której należy Miasto Włodawa) zanotowano przekroczenia dopuszczalne PM 10 - 43 razy ( Zał nr 19 do wniosku). Problemem jest niska
świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu energooszczędnych źródeł energii. Przekłada
się to na rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska
w gminie i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres rzeczowy projektu zakłada: 1. Budowa instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego
typu LED na ul. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego, ul. Tysiąclecia PP, ul. Korolowska (budowa 67 słupów oświetleniowych ze 106 szt. punktów świetlnych z
zastosowaniem opraw LED i 660 mb linii kablowej). 2. Wymiana oświetlenia ulicznego - istniejące oprawy oświetleniowe(sodowe i rtęciowe), zostaną wymienione
na oprawy ze źródłami typu LED o mocy źródeł światła od 48W-100W, łącznie -1172 szt. 3.Kampania informacyjno-promocyjna dot. niskoemisyjności. 4. Zakup
systemu pomiaru zanieczyszczeń wraz z systemem informowania. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu będzie monitorowane przez
beneficjenta na podstawie odczytów energii elektrycznej z liczników i na podstawie otrzymanych rachunków za energię elektryczną. Dodatkowa Beneficjent będzie
te dane corocznie przedstawiał w sprawozdaniu monitoringowym przedkładanym do IZ.

GMINA MIEJSKA WŁODAWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

2 693 247,55

2 189 632,16

1 861 187,33

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-12-12

2018-12-28

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie"

Cele projektu: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w stosunku do mocy zainstalowanej w poddanym modernizacji oświetleniu ulicznym, zmniejszenie
kosztów energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulicznego oraz poprawa jakości powietrza (zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery),
upowszechnianie i promowanie strategii niskoemisyjnych wśród mieszkańców. Powyższe cele zostaną osiągnięte dzięki realizacji następujących zadań: Modernizacja 1593 sztuk wyeksploatowanych lamp rtęciowych i lamp sodowych na nowoczesne oprawy ze źródłami typu LED o wydajności minimalnej 110
Lm/W i trwałości minimum 80 tysięcy godzin; - Zainstalowanie i wdrożenie indywidualnego systemu sterowania strumieniem świetlnym oraz monitoringiem
działania opraw; - Modernizacja 44 układów pomiarowo-rozdzielczych z zainstalowaniem indywidualnego sytemu sterowania oprawami. Modernizacja
oświetlenia ulicznego będzie realizowana przy użyciu opraw ze źródłami typu LED. Zastosowane oprawy będą w II klasie ochronności przeciwporażeniowej, będą
posiadały obudowy wykonane z aluminium podlegającego całkowitemu ponownemu przetworzeniu, szczelność oprawy nie niższą niż IP66, sprawność elektryczna
oprawy nie mniejsza niż 92 % i skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 120 Lm/W. Modernizacji podlegają również punkty sterowania w których zainstalowany
będzie system inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym pozwalający na zmniejszenie zużycia energii poprzez programowanie zmiany/zmniejszenia mocy
oprawy. W wyniku realizacji wyżej wymienionych zadań przewidzianych w projekcie zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: rezultatu: - Szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 446,100 ton równoważnika CO2/rok produktu: - Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych: 1473 szt.
Grupę docelową stanowią mieszkańcy miasta Lubartów i regionu, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu, jak również potencjalni turyści
i inwestorzy.

GMINA MIASTO LUBARTÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

2 823 784,76

2 295 759,97

1 951 395,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-31

2019-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski

W ramach prac będzie wybudowany nowy budynek pasywny, który będzie wykorzystywał OZE do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej w wykorzystaniem
RPLU.05.05.00-06-0034/16
pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Zakres prac: a) budowa budynku pasywnego ( ) powierzchnia zabudowy 1654,19 m2, pow. Użytkowa 1557,31 m2,
kubatura projektowana 18 267,00 m3, b) zagospodarowanie terenu - rodzaj prac: wykonanie parkingu, budowa drogi szutrowej, budowa ciągów komunikacji
pieszej 0 wykonanie utwardzenia z kostki betonowej, wykonanie zieleni. wielkość powierzchni, ilość miejsc parkingowych 19 w tym 2 dla osób
niepełnosprawnych Powierzchnie: droga szutrowa 508,02m2, zieleń 2461,73 m2, utwardzenie z kostki 1916,30 m3, w tym droga 1174,33 m2, chodniki: 493,47 m2,
miejsca postojowe 248,50 m2 c) instalacje OZE ( ) rodzaj: ogniwa fotowoltaiczne moc: 35kW, 144 kpl wraz z osprzętem do montażu+ inwerter fotowoltaiczny 2 szt,
rozdzielnia RFV 1 szt + rozdzielnia SPL/o 1 szt.. Moduł fotowoltaiczny o mocy nominalnej 260 kWp każdy i wymiarach h=1654 mm - szerokość 989 mm, grubość 40
mm (4 sekcje po 18 sztuk) zamontowane na dachu kąt nachylenia 35° o orientacji południowej rodzaj: pompa ciepła, moc: 175,91 kW i COP 4,5 (dla parametrów
pracy B0/W35) miejsce montażu Rogóźnica 96, dz. Nr ewid. 97/3 - południowo-zachodnia część nieruchomości gdzie znajduje się obecnie boisko trawiaste., ilość
24 otwory wiertnicze głębokość odwiertów 150m. Opis zastosowanych rozwiązań budowlanych, technologicznych i instalacyjnych mające wpływ na osiągnięcie
standardu budynku pasywnego (poniżej 15 kWh/(m2·rok): Izolacje termiczne (stropodach grubość od 32 do 55 cm materiał poliester EPS 80/036, ściany
zewnętrzne gr. 20 EPS 80/036, ściany fundamentowe gr. 10 cm, EPS 100/038). Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe-dwuszybowe i okna o współczynniku
U=0,90W/m2.K Fasada i ścianka aluminiowe o współczynniku U=0,90 W/m2.K Wskaźniki: 1 budynek pasywny, ilość zaoszczędzonej energii 86 312,50 GJ/rok, red.
emisji CO2 57,39 t/ r

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

5 900 198,23

4 210 403,88

3 578 843,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-12-12

2019-09-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja oświetlenia w mieście Kraśnik

Projekt polegający na realizacji montażu i modernizacji szaf sterujących oświetlenia oraz systemu redukcji mocy, zużycia energii, sterowania oświetleniem
ulicznym wraz z wymianą wysięgników, opraw i źródeł światła w mieście Kraśnik. Montaż analizatora do monitoringu powietrza. Projekt realizowany jest w celu
polepszenia warunków oświetlenia ulic i miejsc publicznych z jednoczesnym ograniczeniem zużycia energii elektrycznej oraz stworzenia systemu monitoringu i
sygnalizacji stanów alarmowych dla jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Kraśnika Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji
szkodliwych substancji do atmosfery poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej. Projekt będzie przynosił korzyści wszystkim mieszkańcom
Kraśnika. W ramach projektu realizowane będą dwa zadania inwestycyjne: 1) Modernizacja oświetlenia 2) Montaż analizatora składu powietrza
atmosferycznego. Kluczowym rezultatem będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 787,48 Mg/rok.

RPLU.05.05.00-06-0035/16

MIASTO KRAŚNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5. Promocja niskoemisyjności

Brak poddziałania

3 634 492,45

2 960 294,67

2 516 250,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-12-08

2019-07-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

MOBILNY LOF

Projekt odpowiada na zidentyfikowane problemy dotyczące dostępności komunikacyjnej w ramach LOF, podejmując ingerencję w obszarach wymagających
wsparcia. Wszystkie działania w ramach projektu są ukierunkowane na poprawę wewnętrznej i zewnętrznej spójności komunikacyjnej obszaru. Interwencje
poprawiają dostępność węzłów/punktów przesiadkowych, ułatwiają sposób komunikacji poszczególnymi środkami transportu i usprawniają przejazdy
mieszkańców. W dziesięciu gminach utworzone zostaną węzły komunikacyjne oraz towarzysząca im infrastruktura uzupełniająca. Powstałe w ramach projektu
węzły/punkty przesiadkowe w znaczący sposób usprawnią nie tylko połączenia w ramach LOF, ale także w całym regionie. Lokalizacje dworców i węzłów/punktów
przesiadkowych podyktowane są możliwością połączenia różnych systemów komunikacyjnych: kolejowego, lotniczego, komunikacji miejskiej, komunikacji
samochodowej, rowerowej i pieszej. Poszerzenie dostępności połączeń przyczyni się do ograniczenia korzystania przez mieszkańców z indywidualnych środków
transportu. Tego rodzaju zmiany wpłyną na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a także na redukcję ilości pojazdów na drogach. W konsekwencji działań
podjętych w ramach projektu "Mobilny LOF" nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenie liczby osób korzystających z transportu
publicznego oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ważnym aspektem planowanego projektu jest wprowadzenie alternatywnych środków
komunikacji w transporcie publicznym. Budowa bezpiecznej infrastruktury dróg rowerowych umożliwi wykorzystanie roweru jako alternatywnego środka
komunikacji dla przejazdów nie tylko w ramach poszczególnych miejscowości, ale również na terenie całego obszaru funkcjonalnego. Projekt zakłada również
budowę energooszczędnego, nieskoemisyjego oświetlenia ulicznego.Zakres rzeczowy opisano w załączniku nr 17 Fiszka projektowa, dodatkowo w ramach
uzupełnienia załączono jako odrębny plik zakres rzeczowy projektu.

RPLU.05.06.00-06-0001/17

GMINA GŁUSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.6. Efektywność energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna dla
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

99 925 641,41

99 925 641,41

76 515 749,20

76,57 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2014-03-24

2020-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym
wyposażenie i tabor)

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie

Projekt polega na rozbudowie istniejącego Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w Lublinie. Zaplanowane w projekcie zadania, m.in. rozbud. systemu o nowe
sygnalizacje świetle, rozbud. istniejących i budowa nowych podsystemów SZR, integracja z systemami: zarządzania transportem zbior.,parkingami, rowerem
miejsk., współpraca z systemem na obwodnicy miasta, usprawnienie priorytetu dla transportu zbior., rowerowego pozwolą na osiągnięcie celu głów., tj. poprawę
mobilności transportowej poprzez rozwój SZR niskoemisyjnego transportu zbior. Projekt będzie realizowany w obrębie istniejących skrzyżowań, w tym m.in.
montaż/wymiana urządzeń sygnalizacyjnych na skrzyżowaniach, budowę/przebud. sieci łączności, rozbud. SZR o nowe funkcjonalności, budowę podsystemów np.
informacji parkingowej, meteorologicznej, publicznej, kontroli przejazdów na czerwonym świetle, integrującego nadzór nad służbami miejsk. pozwoli to na
zwiększenie konkurencyjności transportu zbior. w stosunku do indywidualnego pod względem skrócenia czasu przejazdu, niezawodności odbywania podróży,
bezpieczeństwa oraz dostępności dla os. z niepełnospraw. Projekt będzie służył również Zintegrowanemu Centrum Komunik. dla LOF. System ten będzie znacząco
wspierał rozwój komunikacji publ. zapewniającej dojazd do/z szkół/pracy/urzędów mieszkańcom LOF, m.in. poprzez efektywny wybór środków komunikacji zbior.
Produktami projektu będą: jeden rozbudowany system, 42 km dróg, na których zainstalowano ITS. Usprawnienie transp.pub. wpłynie na zmniejszenie emisji CO2.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 486,10 tony równoważnika CO2/rok. Zadania w projekcie: opracowanie dokumentacji tech., w tym
SW, nadzór autorski, roboty bud., promocja. Z efektów realizacji projektu korzystać będą mieszkańcy miasta i LOF oraz os. przybywające do Lublina, m.in.
studenci, mieszkańcy woj. i regionu, turyści i inwestorzy.

RPLU.05.06.00-06-0001/18

GMINA LUBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.6. Efektywność energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna dla
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

23 282 855,08

23 282 855,08

19 790 426,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-19

2020-10-31

Pozakonkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

044 Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy 04 Wspieranie przejścia na
poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb
LOF

Projekt polega na budowie/przebudowie/rozbudowie zespołów przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb RPLU.05.06.00-06-0002/18
LOF. Zaplanowane w projekcie zadania, m.in. budowa węzłów i przystanków przesiadkowych, parkingów P+R, B+R, K+R, stacji do ładowania autobusów elekt.
pozwolą na osiągnięcie celu głów., tj. rozwoju i usprawnienia systemu komunikacyjnego w obszarze LOF. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie
konkurencyjności transportu zbior. w stosunku do indywidualnego pod względem skrócenia czasu przejazdu, niezawodności odbywania podróży, bezpieczeństwa
oraz dostępności dla os. z niepełnospraw. Projekt będzie znacząco wspierał rozwój komunikacji publ. zapewniającej dojazd do/z szkół/pracy/urzędów
mieszkańcom LOF, m.in. poprzez efektywny wybór środków komunikacji zbior. Produktami projektu będą: wybud. 6 węzłów przesiadkowych, 4 obiekty P&R, 5
obiektów B&R, 134 miejsca postojowe w obiektach P&R, w tym 9 miejsc postojowych dla os.niepełnosprawnych w obiektach P&R, 50 stanowisk postojowych w
obiektach B&R, 15 obiektów dostosow.do potrzeb os.z niepełnosprawnościami, 146 energooszczędnych punktów świetlnych. Usprawnienie transp.pub. wpłynie na
zmniejszenie emisji CO2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplar. (CI34) - 76,62 tony równoważnika CO2/rok. Zadania w projekcie: zakup gruntów,
dokum.tech., w tym SW, nadzór inwestorski,autorski, roboty bud., promocja. Z efektów realizacji projektu korzystać będą mieszkańcy miasta i LOF oraz os.
przybywające do Lublina, m.in. studenci, mieszkańcy woj. i regionu, turyści i inwestorzy. Projekt będzie oddziaływał na wszystkie gminy LOF. Szczegółowy opis
zakresu rzecz. projektu znajduje się w zał. nr 26 do WoD.

GMINA LUBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

5. Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.6. Efektywność energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna dla
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

63 348 028,09

55 170 162,62

36 144 984,88

65,52 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-02

2021-12-31

Pozakonkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym
wyposażenie i tabor)

04 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.1. Bezpieczeństwo ekologiczne

Brak poddziałania

32 626 531,76

30 957 548,83

18 574 529,06

60,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2018-01-15

Pozakonkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

087 Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami
związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz
zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności
oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

05 Promowanie dostosowania do
zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i
zarządzania ryzykiem

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo- Przedmiotem przedsięwzięcia priorytetowego pt. "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów
gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych
ratowniczo- gaśniczych" jest zakup 43 samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia akcji ratunkowej. Będą to średnie
samochody oraz wyspecyfikowane przez partnerów samochody ciężkie. W ramach projektu przewidziano również opracowanie studium wykonalności,
specyfikacji technicznej pojazdów planowanych do zakupienia oraz działania organizacyjne: spotkania i komunikację partnerów realizujących inwestycje i
uczestniczących w projekcie od strony merytoryczno-organizacyjnej, a także działania promocyjno-informacyjne. Całość działań inwestycyjnych, organizacyjnych
i promocyjnych będzie służyć rozwiązaniu wskazanych problemów w sposób kompleksowy i przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu, tj. "Poprawy
stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego". Główne wskaźniki projektu to: liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt, do
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof - 43 jednostki; liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów 2139726 osób -mieszkańcy województwa lubelskiego. Dzięki realizacji projektu przede wszystkim: poprawi się system bezpieczeństwa środowiskowego i
ekologicznego wsi, gminy, powiatu, województwa oraz kraju w sytuacjach kryzysowych zwiększając poziom bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, życia i
mienia ludzkiego; poprawi się wsparcie techniczne i sprzętowe, które przyczyni się do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof i klęsk żywiołowych,
poważnych awarii środowiskowych oraz innych stanów zagrożenia dla życia i zdrowia; poprawi się stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i
przeciwpowodziowego województwa lubelskiego.

RPLU.05.05.00-06-0021/16

RPLU.05.05.00-06-0030/16

RPLU.05.05.00-06-0033/16

RPLU.06.01.00-06-0001/16

Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK

Celem głównym projektu jest usprawnienie działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie lubelskim poprzez rozbudowę i
wyposażenie RIPOK. Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, tj.: - Ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie
efektywności odzysku i recyklingu odpadów komunalnych - Zwiększenie mocy przerobowych systemu zagospodarowania odpadów województwa lubelskiego W
projekcie zaangażowanych zostało 7 podmiotów: PGK z o. o. z siedzibą w Biłgoraju (pełni rolę Lidera), ZZO MZC Sp. z o.o. z siedzibą we Włodawie, PGO Sp. z o.o. z
siedzibą w Chełmie, ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, MSOK "KRAS-EKO"
Sp. z o.o. z siedzibą w Wincentowie, PGKIM Łęczna Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej. Projekt obejmuje swoim zakresem zadania ukierunkowane na poprawę
gospodarowania odpadami na obszarze województwa lubelskiego, w szczególności przyczyni się do zapobiegania nadmiernej ilości powstawania odpadów,
efektywnego zbierania, wstępnego magazynowania, przetwarzania oraz w dalszej kolejności odzysku czy unieszkodliwiania. Projekt obejmuje obszar
województwa lubelskiego. Rezultaty będą miały charakter ponadlokalny i regionalny. Korzystać będą mieszkańcy regionów: Południowego, CentralnoWschodniego, Północno - Zachodniego, Południowo - Zachodniego, Chełma, Puław, oraz w pewnym zakresie całego województwa. Z rezultatów projektu korzystać
będą zarówno mieszkańcy gmin ujętych w systemie poszczególnych partnerów projektu jak również rolnicy (w zakresie zagospodarowania kompostu) i
przedsiębiorcy. Rezultatami realizacji inwestycji będzie m.in.: - Wzrost możliwości przerobowych zakładów w zakresie recyklingu odpadów o około 30 050 Mg, Wzrost możliwości przerobowych zagospodarowania odpadów zakładów o około 51 200 Mg, - Wskaźnik liczby osób objętych systemem zagospodarowania
odpadów na poziomie około 835 084 osób.

Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Zagroda

RPLU.06.03.00-06-0001/16

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.3. Gospodarka odpadami

Brak poddziałania

152 566 289,25

122 516 366,25

83 311 129,04

68,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2014-05-30

2019-12-20

Pozakonkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

018 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie:
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego,
przekształcania termicznego i składowania na składowiskach)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Celem projektu pt. "Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Zagroda" jest powstrzymanie procesów ujemnego oddziaływania obiektu na RPLU.06.03.00-06-0001/17
środowisko, zabezpieczenie terenów przyległych przed degradacją oraz stworzenie warunków do zagospodarowania terenu jako użytku ekologicznego i
gospodarczego. Projekt będzie spełniał następujące cele szczegółowe: a) minimalizację ujemnego wpływu odpadów na środowisko podziemne, zwłaszcza wodne,
b) wyeliminowanie ujemnego wpływu odpadów na środowisko, c) ukształtowanie i przywrócenie wartości przyrodniczo-użytkowych terenu. Grupą docelową
Projektu będą: * mieszkańcy Gminy Siennica Różana * instytucje oraz organizacje znajdujące się na terenie Gminie * firmy, przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące
działalność gospodarczą na terenie Gminy. W związku z realizowanym przedsięwzięciem przewiduje się do wykonania: a) rekultywację eksploatowanego sektora
S1 oraz terenów przyległych poprzez: * zagęszczenie oraz ukształtowanie czaszy zewnętrznej składowiska * wykonanie 4-ech studni odgazowujących *
przeprowadzenie izolacji zewnętrznej * przyrodnicze zagospodarowanie rekultywowanego terenu - nasadzenie roślinności b) demontaż elementów i wyposażenia
składowiska obejmujący: * część istniejących płyt betonowych stanowiących utwardzony plac manewrowy * ogrodzenie (siatka ogrodzeniowa na słupkach
stalowych z drutem kolczastym) * kontener socjalny * ustęp * brodzik dezynfekcyjny. Dodatkowym działaniem jest uruchomienie PSZOK w m. Zagroda (zgodnie ze
specyfikacją). Zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki: Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów - 4 193 osoby; Masa odpadów komunalnych
zebranych selektywnie w ciągu roku dzięki realizacji projektu - 30 tony/rok; Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 1 szt.,
Liczba zamkniętych lub zrekultywowanych składowisk odpadów - 1 szt., Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (EPC) - 1, Liczba osób objętych systemem
zagospodarowania odpadów - 4193 osoby.

GMINA SIENNICA RÓŻANA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.3. Gospodarka odpadami

Brak poddziałania

628 614,61

511 068,79

434 408,47

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-02

2019-12-28

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

017 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie:
minimalizacji, segregacji, recyklingu)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego

Podstawowym celem planowanego projektu (przedsięwzięcia) jest poprawa życia i zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego województwa
lubelskiego poprzez kontynuację wykorzystania systemu gospodarowania odpadami azbestowymi. Grupą docelową projektu są mieszkańcy województwa
lubelskiego (osoby fizyczne), na posesjach których znajdują się wyroby i odpady zawierające azbest Projekt daje możliwość wskazanej grupie docelowej na
usunięcie wyrobów azbestowych nie ponosząc kosztów związanych z ich demontażem, transportem i utylizacją. W ramach projektu planowane jest usunięcie 40
000 ton wyrobów azbestowych. Dodatkowo zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców województwa lubelskiego z zakresu
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ich demontażu i utylizacji. Przewiduje się ,iż realizowany projekt będzie miał wpływ na podniesienie
wiedzy i świadomości mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązku ich usuwania, co przyczyni się na szybsze usuwanie
azbestu z terenu województwa lubelskiego. Zmniejszenie ilości azbestu na terenie województwa lubelskiego przyczyni się do zwiększenia ilości terenów czystych
ekologicznie, rozwoju doskonale wyposażonej i rozbudowanej bazy ekoturystycznej, a przez to do wzrostu procesów gospodarczych. Działania związane z
usuwaniem azbestu będą polegać na przyjmowaniu Zgłoszeń lokalizacji od mieszkańców województwa lubelskiego, które będą wskazywać miejsca i ilość
występowania odpadów zawierających azbest. Do zadań wykwalifikowanego wykonawcy będzie należeć mechaniczne usuwanie pokryć dachowych zawierających
azbest oraz odpadów azbestowych znajdujących się już na ziemi (posesji, działce), przygotowaniu do transportu (w tym zapakowaniu), załadunku, transporcie
oraz zdeponowaniu tych odpadów na odpowiednio przystosowanym do tego składowisku odpadów niebezpiecznych, posiadających stosowne decyzje na
unieszkodliwienie tego rodzaju odpadu.

RPLU.06.03.00-06-0001/18

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.3. Gospodarka odpadami

Brak poddziałania

25 294 116,00

25 294 116,00

21 499 998,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2019-12-31

Pozakonkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

019 Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemysłowymi lub niebezpiecznymi

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku
poprzez doposażenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu obejmuje zakup i doposażenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Dębowcu w maszyny umożliwiające poprawę efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie odzysku surowców wtórnych i recyklingu.
Zestawienie wnioskowanych do dofinansowania maszyn i ich podstawowe parametry techniczne: 1. Rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych wraz z
wyposażeniem: Rozdrabniacz odpadów wielkogabarytowych używany będzie do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych w ilości- 800 Mg/rok, odpadów
zielonych- 1800 Mg/rok oraz odpadów zmieszanych w ilości 50 000 Mg/rok (przy pracy zakładu na dwie zmiany). 2. Ładowarka teleskopowa 3. Wózek widłowy
podnośnikowy 4. Samojezdny podnośnik koszowy 5. Kruszarka do odpadów budowlanych i rozbiórkowych- przy jej wykorzystaniu planuje się przetwarzanie w
skali roku -11 000 Mg tych odpadów. Maszyny będą pracowały na terenie całego RZZO ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych oraz rozbiórkowych. Doposażenie Regionalnego
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu o niżej wymienione maszyny zgodnie z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022: 1. Tabela 32 str. 151 poz. 10 - kruszarka 2. Tabela 32 str. 154 poz. 13 - podnośnik koszowy 3. Tabela 32 str. 157
poz. 15 - rozdrabniacz 4. Tabela 32 str. 157 poz. 16 - ładowarka 5. Tabela 32 str. 157 poz. 16 - wózek widłowy

RPLU.06.03.00-06-0003/17

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMOŚCIU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.3. Gospodarka odpadami

Brak poddziałania

3 469 713,15

2 817 000,00

2 394 450,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2018-08-01

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

018 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie:
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego,
przekształcania termicznego i składowania na składowiskach)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Gospodarka odpadami na terenie Gminy Urszulin

Głównym celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy Urszulin umożliwiających odpowiednie zagospodarowanie odpadów,
zapewniając tym samym, dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych oraz Unii Europejskiej. Zadania przewidziane do realizacji: 1.
tworzenie PSZOK i zakup pojemników do segregacji odpadów, 2. rekultywacja składowiska w Andrzejowie, 3. kampania informacyjna dotycząca segregacji
odpadów, selektywnej zbiórki oraz negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie mieszkańców. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki
rezultatu: 1.Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów - 4380 osoby, 2.Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów - 4515 osób.
Tworzenie PSZOK oraz rekultywacja składowiska będą stanowiły istotny element całościowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Urszulin.
Zakres robót dotyczący tworzenia PSZOK: wykonanie dwóch wiat o konstrukcji głównej ze słupów żelbetonowych zamocowanych w stopach fundamentowych
posadowionych bezpośrednio o powierzchni zabudowy do 35 m2 każda, utwardzenie terenu, oświetlenie zewnętrzne na słupach. Zaprojektowano słupy
oświetleniowe aluminiowe anodowano na czarno dla oświetlenia zewnętrznego parkowego SAL-5, o wysokości 5 m. Na słupach będą zainstalowane oprawy typu
LED. Ponadto planowane jest wyposażenie w pojemniki do zbierania i segregacji odpadów. Zakres robót dotyczący rekultywacji składowiska w Andrzejowie:
rekultywacja techniczna oraz rekultywacja biologiczna. W ramach przedsięwzięcia planuje się również: wymianę istniejącego ogrodzenia z siatki na ogrodzenie z
paneli ogrodzeniowych, wymianę istniejącej bramy, wykonanie reperu betonowego, budowę dwóch studzienek odgazowujących.

RPLU.06.03.00-06-0004/17

GMINA URSZULIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.3. Gospodarka odpadami

Brak poddziałania

1 323 580,01

1 083 000,01

920 550,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-03

2019-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

017 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie:
minimalizacji, segregacji, recyklingu)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa PSZOK w Gminie Stanin

Głównym celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy Stanin umożliwiających odpowiednie zagospodarowanie odpadów,
zapewniając tym samym, dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych oraz Unii Europejskiej. Zadania przewidziane do realizacji: 1.
prace budowlane w PSZOK i zakup wyposażenia do PSZOK,(budowy dwóch wiat o konstrukcji stalowej,montaż zbiornika bezodpływowego poj. 10,0m3,budowy
kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych i zbiornikiem szczelnym,budowie boksów betonowych na odpady segregowane,utwardzeniu
placu manewrowego kostką brukową,montaż słupów ocynkowanych z oprawami LED, wykonanie instalacji monitoringu obiektu. 2. kampania informacyjna
dotycząca segregacji odpadów, selektywnej zbiórki oraz negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie mieszkańców. W ramach projektu zostaną osiągnięte
następujące wskaźniki rezultatu: 1.Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów - 9925 osoby, 2.Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - 1. Prace
budowlane w PSZOK będą stanowiły istotny element całościowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Stanin. Grupę docelową stanowią
wszyscy mieszkańcy gminy Stanin

RPLU.06.03.00-06-0008/17

GMINA STANIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.3. Gospodarka odpadami

Brak poddziałania

1 670 217,00

1 007 900,00

856 715,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-23

2019-11-29

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

017 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie:
minimalizacji, segregacji, recyklingu)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Poprawa funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Jabłoń

Zakres projektu obejmuje przebudowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jabłoniu. Zadaniem PSZOK będzie zbieranie w sposób selektywny RPLU.06.03.00-06-0009/17
określonych rodzajów odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, które będą przekazywane do miejsc, gdzie we właściwy sposób zostaną
zagospodarowane lub unieszkodliwione.Działanie PSZOK na terenie naszej gminy niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia odzysku surowców wtórnych z
odpadów komunalnych. W dobie szybkiego rozwoju technologii istnieje wiele możliwości wykorzystania surowców odpadowych. Grupą docelową będą
mieszkańcy gminy Jabłoń. Zakres projektu obejmuje przebudowę PSZOK wraz z budową zasieków zadaszonych, budową szczelnego osadnika ścieków, utwardzenie
placu. Obiekt realizowany będzie w systemie tradycyjnym. Kolejność wykonywanych robót: * zagospodarowanie placu budowy * roboty budowlano - montażowe
* roboty wykończeniowe. Na działce znajdują się budynki, które są częściowo przewidziane do remontu (wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki
okiennej, orynnowanie, odświeżenie elewacji, wydzielenie pomieszczenia socjalnego i wc) i użytkowane w PSZOK, wc przewidziany do rozbiórki. Działki sąsiednie
boczne są zabudowane. Wskaźniki projektu: Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów- 2903 szt.,Liczba osób objętych systemem zagospodarowania
odpadów - .2924 szt.liczba kampanii informacyjno -promocyjnych - 1 szt. Liczba wspartych PSZOK - 1 szt.,

GMINA JABŁOŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.3. Gospodarka odpadami

Brak poddziałania

250 000,00

202 131,90

171 812,11

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-02

2019-08-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

017 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie:
minimalizacji, segregacji, recyklingu)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach

Zakres projektu obejmuje Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach. t Zadaniem PSZOK będzie zbieranie w sposób
selektywny określonych rodzajów odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, które będą przekazywane do miejsc, gdzie we właściwy sposób zostaną
zagospodarowane lub unieszkodliwione. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Wisznice. Zakres projektu: budowa magazynu odpadów komunalnych - Dane
techniczne projektowanej budowy magazynu odpadów komunalnych: Powierzchnia zabudowy 301,85 m2, Powierzchnia użytkowa 295,62 m2 ,Kubatura 1 465,93
m3 .Zaprojektowany obiekt będzie służył do tymczasowego zmagazynowania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Odpady przechowywane będą w
oznakowanych kontenerach i hali magazynowej wg rodzaju odpadu. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości transportowej, odpady zostaną przewiezione do firm
specjalistycznych, w których odpady poddawane procesom recyklingu lub unieszkodliwieniu, budynku socjalno -administracyjnego - adaptacja sterowni
oczyszczalni na budynek socjalny: Powierzchnia zabudowy 42,67 m2, Powierzchnia użytkowa 24,06 m2, Kubatura 147,22 m3 Budynek- murowany, parterowy,
niepodpiwniczony, dach o konstrukcji stalowej, pokryty blachą trapezową,Zaprojektowany obiekt będzie służył jako zaplecze socjalne dla obsługi PSZOK-u.
(przewiduje się zatrudnienie jednego pracownika). Dane techniczne projektowanej budowy zasieków-boksów do składowania odpadów komunalnych:
Powierzchnia zabudowy Powierzchnia zabudowy 96,04 m2, Powierzchnia użytkowa 67,62 m2, Kubatura 134,46 m. Zakup wyposażenia PSZOK. Budowa ciągów
komunikacyjnych. Kampania informacyjno - promocyjna.Wskaźniki projektu: Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów- 3837,Liczba osób objętych
systemem zagospodarowania odpadów - 3851,liczba kampanii informacyjno -promocyjnych - 1 szt. Liczba wspartych PSZOK - 1 szt. Liczba osób zatrudnionych - 1
osoba.
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GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W WISZNICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.3. Gospodarka odpadami

Brak poddziałania

414 792,33

339 473,44

288 552,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-01

2019-01-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

017 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie:
minimalizacji, segregacji, recyklingu)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk - etap II

Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dorohusk. Trasa sieci infrastruktury przebiegać będzie przez 7 miejscowości objętych
projektem: Dobryłówka, Ludwinów, Okopy, Okopy Kolonia, Rozkosz, Wólka Okopska i Zamieście. Projektem zostaną objęci mieszkańcy (grupa docelowa projektu),
którzy nie mają dostępu do sieci wodociągowej, zaopatrujący się w wodę we własnym zakresie (przydomowe studnie kopane lub głębinowe). Większość
mieszkańców korzysta z pozyskania wody pasami transmisyjnymi- co nie spełnia warunków sanitarnych i jest uciążliwe w warunkach zimowych. Niski stan
wyposażenia gminy w infrastrukturę wodociągową prowadzi do pogorszenia warunków życia mieszkańców, obniżenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz
pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Zakładane rezultaty projektu to przede wszystkim: 13 598,5m nowo wybudowanej sieci wodociągowej, dostęp 64
mieszkańców gminy do bieżącej wody, podniesienie atrakcyjności gminy dla przyszłych inwestorów jak i turystów, poprawa środowiska naturalnego.
Zaplanowane zadania w projekcie polegają na przeprowadzeniu prac budowlanych dotyczących rozbudowy nowej sieci wodociągowej, uruchomienie serwisów,
za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line (w tym zawieranie umów, odczyty liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń,
uwagi i skargi, zapytania, dostępność dotychczasowych i nowych usług itp. w ramach istniejącego systemu ICT funkcjonującego w gminie). Wszystkie prace
zostaną przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie równowagi środowiska naturalnego. Wnioskodawca informuje, iż na terenie objętym projektem
funkcjonuje prawidłowe zagospodarowanie powstałych nieczystości - przydomowe oczyszczalnie ścieków.

RPLU.06.04.00-06-0001/17

GMINA DOROHUSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

4 506 391,37

3 615 328,50

3 073 029,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2019-11-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odzelaziaczy, Projekt zakłada wykonanie zbiornika infiltrująco-odparowującego na wody popłuczne z płukania odżelaziaczy i umożliwienie zagospodarowania ich w obszarze
montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody
działki ujęcia wody. Jako objętość zbiornika przyjęto pół roczną pojemność ilości ścieków z popłuczyn 110,5 m3. Powierzchnia lustra wody zbiornika
wchłaniająco-rozsączającego wynosi 111 m2. Zbiornik zaprojektowano na istniejącym ujęciu wody Pilaszkowice - Bazar na działce 254/2. Dodatkowo zostanie
wykonany: a) system monitoringu stacji wodociągowych, zlokalizowanych w miejscowościach: Bazar działka nr 254/2; Rybczewice działka nr 1548/2; Zygmuntów
działka nr 452, Częstoborowice działka nr 1884/3. Obejmuje system kontrolujący i wizualizujący procesy pracy, zapewnia automatyczne sterowanie pracą
urządzeń stacji wodociągowej zapewniającą uzyskanie efektu zmniejszenia strat wody poprzez system kontrolujący i wizualizujący procesy i podstawowe
parametry pracy ujęcia, b) montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków stacji wodociągowych w miejscowościach: Bazar działka nr 254/2;
Rybczewice działka nr 1548/2; Zygmuntów działka nr 452, Częstoborowice działka nr 1884/3. Instalacja fotowoltaiczna w systemie wyspowym nie podłączonym
do sieci. Napięcie zasilania i robocze - U=230V. Moc zainstalowana - 0,5 kWpi. Dwa panele monokrystaliczne o mocy 250 Wp/szt. na każdej stacji., c)wymiana
oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oprawy LED w budynkach stacji wodociągowej w miejscowościach: Bazar , Rybczewice, Zygmuntów,,
Częstoborowice, d)wymiana liczników do pomiaru wody na radiowe (obejmująca użytkowników, którzy mają zapewnione odp. rozwiązania gospodarki ściekowej.
Kolejnym elementem jest uruchomienie serwisów, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line . Serwis ten będzie miał
również specjalną zakładkę pozwalającą interesariuszom na kontakt i ocenę poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. Nie przewiduje sie
podłączania nowych użytkowników.
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GMINA RYBCZEWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 156 451,95

948 993,47

806 644,44

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-23

2020-09-20

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stężyca poprzez modernizację stacji
uzdatniania wody w Stężycy i Brzezinach wraz z wykonaniem studni w Brzezinach

Głównym celem projektu jest poprawa jakości dostarczanych wód na cele socjalno-bytowe poprzez modernizację istniejącej infrastruktury uzdatniania wody w
Gminie Stężyca. Cel szczegółowy projektu to poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Stężyca poprzez zmniejszenie ryzyka wynikającego z kontaktu z wodą
zanieczyszczoną. Kluczowym rezultatem projektu jest dostarczenie 4549 os.-mieszkańcom gminy oraz przedsiębiorcom dobrej jakości wody o odpowiednich
parametrach i ciśnieniu. Grupa docelowa to przede wszystkim mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu Gminy Stężyca. Zadania do realizacji: modernizacja SUW w
Stężycy oraz modernizacja SUW w Brzezinach wraz z wykonaniem studni, wykonanie instalacji PV na obiektach Stacji, wymiana liczników na zdolne do
automatycznego przesyłu danych o stanach liczników, narzędzia ICT do oceny satysfakcji użytkowników. Liczniki będą wymieniane u osób podłączonych do sieci
kanalizacyjnej w Stężycy. Technologia uzdatniania Brzeziny: Uzdatnianie wody będzie się odbywać na 2 ciągach technologicznych. 1-szy będzie pracował w
układzie: -ujmowanie wody ze studni głębinowych -napowietrzanie -filtracja w układzie jednostopniowym -gromadzenie wody w istniejących zbiornikach wody
czystej -zasilanie sieci wodociągowych odrębnymi zestawami hydroforowymi Drugi ciąg technologiczny będzie odpowiedzialny za obniżenie stężenia boru w
wodzie podawanej do sieci wodociągowej. Na wyjściu wody na poszczególne sieci zaprojektowano lampy UV do dezynfekcji wody. Technologia uzdatniania
Stężyca: Przyjęto układ technologiczny jak istniejący,rozbudowany o lampę UV. Na układ składają się: -Studnie głębinowe -Zestaw dozujący KMnO4 -Zestaw Aeracji
-Zbiornik reakcji -Pompy przewałowe -Zestawy Filtracji -Zestaw Dmuchawy płuczącej -Zestaw Pompy Płucznej -Zestaw Hydroforowy -Lampa UV -Zestaw do
dezynfekcji wody roztworem NaClO -Zbiornik wody uzdatnionej -Odstojnik popłuczyn -Przepompownia wód zużytych -Neutralizator ścieków z chlorowni.

RPLU.06.04.00-06-0004/15

GMINA STĘŻYCA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

4 546 547,37

3 495 712,08

2 971 355,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-08-03

2018-09-15

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołąb wraz z wymianą wodomierzy na wodomierze z odczytem
radiowym na terenie gminy Puławy

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie stacji uzdatniania wody [SUW] w m. Gołąb w gm. Puławy w celu poprawy jakości dostarczanej wody do
mieszkańców m. Gołąb, Borowa, Borowina, Matygi, Skoki oraz Wólka Gołębska. Ponadto w ramach realizacji projektu zakłada się dostawę oraz wymianę
wodomierzy na ultradźwiękowe z funkcją odczytu radiowego u mieszkańców ww. miejscowości wraz z instalacją systemu zdalnego odczytu. M. Gołąb oraz Wólka
Gołębska objęte są siecią kanalizacji sanit.. W m. Matygi, Borowina Borowa i Skoki prawidłowe zagospodarowanie ścieków zapewnione jest poprzez szamba oraz
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obecnie dostarczana woda nie spełnia norm jakośc. przewidzianych polskim prawem, co potwierdzają liczne wyniki badań
SSE w Puławach i Lublinie oraz nakaz Państ. Insp. Sanit. dopuszczający jej warunkowe użycie i nakazujący uzdatnienie. W wyniki realizacji projektu planuje się
zastąpić starą technolog. SUW pochodzącą z lat 90 na nowoczesną. Zastosowane nowe rozwiązania pozwolą na uzdatnienie wód gruntowych do poziomu
spełniającego normy Rozp. Min.Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
Ponadto projekt.SUW będzie mogła pracować w pełnej automatyce m.in. poprzez zastosowanie sterownika mikroprocesorowego służącego do zdalnego
sterowania pracą poszcz. urządzeń. Planuje się również system monitoringu i wizualizacji SUW. Również funkcjonujące BOK GUiEWiK operatora sieci wod-kan i
SUW w m. Gołąb stwarza niedogodności dla odbiorców wody. Godziny jego otwarcia pokrywają się najczęściej z czasem pracy mieszkańców, a lokalizacja, po
drugiej stronie Wisły, w odległej od wskazanego w projekcie obszaru o ok 15 km m. Góra Puławska powoduje problemy z szybkim dojazdem. Dlatego też częścią
planowanego proj. jest stworzenie e-BOK w celu optymalizacji obsługi. Projekt będzie realizowany w (OSI) nr: 4 gospodarczego wykorzystania walorów
przyrodniczych i kulturowych.
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GMINA PUŁAWY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 966 311,71

342 092,74

290 778,82

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-30

2019-11-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Wierzbica dla m. Busówno , Busówno Kolonia, Kozia Góra,
Staszyce.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału osób objętych zbiorczym systemem gospodarowania ściekami poprzez realizację inwestycji prowadzącej do
rozwoju infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi oraz umożliwi realizacje zobowiązań akcesyjnych na terenie aglomeracji Wierzbica.
Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie to: Roboty budowlane obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą wykopową (w uzasadnionych
przypadkach metoda bezwykopową) w miejscowościach Busówno, Busówno Kolonia, Kozia Góra, Staszyce. Łącznie zaplanowano budowę 15,3 km sieci
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno- ciśnieniowym. Długość sieci bez uwzględnienia niekwalifikowanych przyłączy wynosi 14 678,00 m. W ramach
projektu powstaną także 4 sieciowe przepompownie ścieków oraz 7 kpl pompowni przydomowych. Pozostałe zadania to: Dokumentacja projektowa, studium
wykonalności, Serwis online, serwis internetowy - ocena usług, promocja, nadzór inwestorski. Wskaźniki rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z
ulepszonego oczyszczania ścieków 625 RLM, Przewidywana liczba osób korzystająca z ulepszonego oczyszczania ścieków 625 RLM. Sieć kanalizacyjna zostanie
wykonana w technologii grawitacyjno-ciśnieniowym, co jest spójne z istniejącym na terenie Gminy systemem kanalizacyjnym. Wykonanie kanalizacji
grawitacyjno-ciśnieniowej w ramach projektu będzie najłatwiejsze i najbardziej efektywne z punktu widzenia uwarunkowań technologicznych, konieczności
spełnienia określonych norm i dyrektyw, a także analizując ukształtowanie terenu. Grupą docelową do której skierowany jest projekt są mieszkańcy gminy
Wierzbica.
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GMINA WIERZBICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

4 929 364,68

3 913 489,98

3 326 466,47

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-04-24

2019-07-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy

Celem głównym projektu jest zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz odbioru ścieków na terenie gminy Wąwolnica. Kluczowe rezultaty: Liczba dodatkowych
osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 1156 RLM Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 2568 Grupę
docelową projektu stanowią odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków. Rezultaty zostaną osiągnięte w wyniku zrealizowania zakresu
projektu: 1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy 2.1. Przebudowa ( modernizacja) ujęcia wody w Wąwolnicy 2.2. Rozbudowa sieci
wodociągowej w ulicy Bełżyckiej w Wąwolnicy 2.3. Modernizacja - remont pompowni wody w msc. Łopatki 2.4. Modernizacja - remont pompowni wody w msc.
Grabówki 2.5. System inkasent dla msc. Zarzeka 2.6. Serwis internetowy w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług 3. Modernizacja remont przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zarzeka i Wąwolnica Budynki leżące w obrębie projektowanej inwestycji zaopatrywane są
obecnie w wodę ze stacji wodociągowej w Wąwolnicy w systemie grawitacyjnym. Istniejąca sieć grawitacyjna nie dostarcza dla w/.w odbiorców wody pod
wymaganym ciśnieniem. W celu poprawienia parametrów ciśnieniowych dostarczanej wody i spełnienia warunków pożarowych przewiduje się wykonanie nowej
sieci wodociągowej ciśnieniowej, do której woda tłoczona będzie ciśnieniowo poprzez zestaw hydroforowy zamontowany w budynku stacji wodociągowej.
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze nie zmieni się do czasu włączenia do sieci wodociągowej nowej zabudowy. Przewiduje się przyszłościowo
zwiększenie zapotrzebowania wody dla nowych odbiorców w ilości 2 m3/d, łącznie z istniejącymi odbiorcami do 5 m3/d. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur
PE 110/10 na ciśnienie 1,25 MPa o długości łącznej 762 m łączonych przez zgrzewanie. Z uwagi na konieczność wykonania przewiertów sterowanych sieć jest
projektowana w technologii mieszanej.

RPLU.06.04.00-06-0006/17

GMINA WĄWOLNICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

4 962 980,39

4 034 943,42

3 429 701,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-26

2021-07-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Góry, gmina Markuszów

Przedmiotem jest przebudowa(modernizacja) budynku SUW w m. Góry wraz z zainstalowaniem nowych urządzeń do przesyłu i uzdatniania wody. Stacja obsługuje
790 mieszkańców, 4 przedsiębiorstwa, 2 bud. użyt. pub. z terenu 4 miejscowości. Budynek jest w b. złym stanie techn. Stare rurociągi ulegają awariom, woda złej
jakości. Zakres projektu: *przebudowa i modernizacja budynku SUW(w tym m.in.: wymiana dachu, okien i drzwi, docieplenie, likwidacja kotłowni węglowej- na
ogrzewanie elektryczne i adaptacja pomieszczenia na chlorownię), wymiana ogrodzenia, utwardzenie działki; *instalacje sanitarne wew., w tym:-montaż urządzeń
technolog. w budynku(m.in.: zestawy: aeracji, filtracyjny, dmuchawy, chloratora, sprężarka, rozdzielnia pneumatyczna i technologiczna, zestaw
hydroforowy+pompa płuczna); -węzeł sanitarny; -urządzenia sanit. i dezynfekujące; *instalacje elektr. wew.; *roboty sanitarne zew.:-wymiana części urządzeń
zew.(m.in. na studniach, odstojniku); -budowa zbiornika bezodpływowego ścieków z chlorowni; -wymiana części urządzeń na zbiorniku retencyjnym i budowa
drugiego zbiornika reten.; przebudowa rurociągów zew.; *przebudwa przyłącza elektroenergetycznego. Nie zmieni się ujęcie wody ani max. ilość pobieranej wody.
Woda ze studni kierowana do zestawu aeracji I stopnia. Proces aeracji odbywa się w aeratorze ciśnieniowym. Po napowietrzeniu, woda poddawana procesowi
filtracji jednostopniowej w procesie odżelazienia na złożu kwarcowo-katalitycznym. Następnie-retencja w zbiornikach wyrównawczych. Pompowanie wody do
sieci wodociągowej-za pomocą zestawu hydroforowego (pompownia II stopnia). Okresowa dezynfekcja-poprzez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody
płynącej do sieci wodociągowej. Stacja wodociągowa w pełni zautomatyzowana. Uruchomiony serwis dla użytkowników do transakcji on-line (możliwość
sprawdzenia stanu liczników na wodę, rozliczenia wody, przesyłanie stanu liczników do działu sprzedaży, formularze do wyrażania opinii, uwag, skarg)

RPLU.06.04.00-06-0007/15

GMINA MARKUSZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 098 503,25

901 091,26

765 927,57

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-06-08

2017-12-15

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBRĘBIE AGLOMERACJI NIEDŹWIADA - II ETAP

W ramach projektu planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowościach na ter. gminy: Klementynów, Brzeźnica Książęca-Kolonia i Górka
Lubart. Zadanie będzie realiz. na terenie aglomer. Niedźwiada (2041 RLM - AKPOŚK 2017). Par. sieci na terenie Brzeźnicy Książęcej: - kanalizacja sanit.
grawitacyjna PVC dn 200 i 160 mm: 1861,6 m, PE100- 216,0m - rurociągi tłoczne PE 110 mm: 3120 m, - przepompownie ścieków: 2 kpl. Par. sieci na terenie Górki
Lubartowskiej: - kanalizacja sanit. grawit. PVC dn 200 i 160 mm: 6924,4 m, PE100 -137,0m - rurociągi tłoczne PE 110 mm: 1771,0 m, - przepompownia śc. - 3 kpl.
Parametry sieci na ter.: Klementynowa: - kanał D - PVC 200x5,9: 1319,0 m, - kanał K - PVC 200x5,9: 1381,0 m, - kan. sanit. grawit. PVC dn160- 800,0m, - rurociąg
tłoczny PE110 - 1400,0m - pomp. ścieków - 1 kpl. Z wybudowanej sieci będzie mogła skorzystać większa liczba gospod. dom., zaś poziom świadcz. usług zostanie
zwiększ. i rozszerzony (eBOK, zakup wodom. z funkcją rad. odczytu - tylko w budynkach objęt. dostępem do kan. sanit. , zakup urządz. do pomiaru ilości i jakości
ścieków oczyszcz.). Stopień osiągania celów mierzony będzie następując. wskaźn.: Wsk. produktu: Dług. Wybud. kana. sanit.-18,93 km (w tym 9,42 km koszty
kwalif/ - wskaźnik produktu - zgodnie z załącz. dok. kosztorys.). Wsk. rezultatu: Przewidyw. liczba os. korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków-1390
RLM. Liczba dodatkowych os. Korzyst. z ulepsz. Oczyszcz. ścieków (CI19)-1390 RLM. Interesariusze głów.: pracownicy UG N., Zespól proj.; Zarząd Woj.. Lub., Dep.
Wdrażania EFRR Urzędu Marszałk. Woj. Lub., wykonawcy inwes., Inspektor nadzoru bud., Podmioty doradcze. Interes. drugorzędni: mieszkańcy bezpośr. korzyst. z
rozwiąż. ramach proj., pozostali mieszkańcy GSz; Osoby nie objęte systemem gosp. ściekowej Gm.; Podmioty gosp. funkcjonujące w Gm.. Interes. kontekstowi: Gm.
konkurujące o środki w ramach przedmiot. konkursu, Os. narażone na negaty. Oddział. prac budow., lokal. media.

RPLU.06.04.00-06-0007/17

GMINA NIEDŹWIADA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

5 359 422,80

3 944 008,64

3 352 407,33

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-10

2020-04-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, Kolektor KP-1 - kontynuacja

Celem głównym projektu jest "Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Bełżec przyczyniająca się do minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych
oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego". Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej (kanalizacja) oraz
zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju Gminy i wpływa zdecydowanie na podniesienie jakości życia
mieszkańców. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji Projektu na poziomie jego realizacji będą: * mieszkańcy miejscowości Bełżec *
instytucje oraz organizacje znajdujące się w miejscowości Bełżec * firmy, przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w obrębie
miejscowości Bełżec * mieszkańcy Gminy Bełżec, * instytucje oraz organizacje znajdujące się w Gminie Bełżec. Planowane przedsięwzięcie obejmuje: - wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rur PE 90, PE 125, PE 160, PE 225; -wykonanie sieci grawitacyjnej z rur PCV - U -160; - wykonanie przyłączy
grawitacyjnych z rur PCV - U -160; - wykonanie studni zbiorczych (zaworowych); - wykonanie studni rewizyjnych, oraz zakup i montaż prasy do odwadniania
osadu nadmiernego wraz z linią do higienizacji osadu wapnem. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana na ulicach: Czarnieckiego, Wiejska, Kolejowa,
Świerkowa, Jodłowa, Partyzantów, Reja, Piaseckiego, Leśna, Spokojna, Osiedlowa, Wrzosowa. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki
rezultatu: 1) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 540 osób 2) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków - 540 osób, 3) wybudowana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 8949,50 m.4) powierzchnia terenów objęta działaniem zakupionego
sprzętu - 1954,21 ha 5) Liczba wspartych stanowisk monitoringiem środowiska - 121 szt.Czarnieckiego

RPLU.06.04.00-06-0010/15

GMINA BEŁŻEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

5 876 792,40

4 570 635,91

2 913 780,39

63,75 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-07-24

2020-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w
miejscowości Dorohusk

Przedmiotem jest przebudowa układu technolog. SUW w m. Dorohusk-Osada wraz z niezbędną infrastr. techniczną (prace budowalne przy obiektach: SUW i
RPLU.06.04.00-06-0010/17
agregatu wraz z instalacją nowych urządzeń do przesyłu i uzdatniania wody). Stacja obsługuje 2556 mieszkańców, 31 przedsiębiorstwa, punkty gastronomiczne w
pobliżu przejścia granicznego i Przejście Graniczne. Budynek SUW jest w złym stanie technicznym (uszkodzony tynk na elewacji, zagrzybione ściany, nieszczelne
okna i drzwi). Stare rurociągi ulegają awariom w wyniku korozji i rozszczelniania się, przez co występują straty wody. Również budynek agregatu jest w złym
stanie tech. (uszkodzony tynk, dach przecieka). Efektem są awarie infrastruktury, konieczność jej napraw, złej jakości woda (wielokrotnie przekracza normy w
zakresie zawartości żelaza, jonu amonowego i mętności), ograniczony dostęp do niej. Pogarsza to warunki hig.-sanitarne. Awarie powodują przerwy w dostawie
wody i ograniczenia w jej korzystaniu, w tym do celów produkcyjnych. Generuje to straty dla firm, w tym przedsiębiorstw gastronomicznych. Pracownicy przejścia
granicznego nie mają zapewnionych prawidłowych warunków do pracy. Spółka ponosi wysokie nakłady na eksploatację. Występują trudności w racjonalnym
zużyciu wody; emisja szkodliwych gazów i pyłów do powietrza związana z dużym zapotrzebowaniem budynku na energię cieplną. Niewystarczający stan
wyposażenia w infrast. tech. w zakresie zaopatrzenia w wodę prowadzi do pogorszenia warunków życia mieszkańców, prowadzenia działalności gospodarczej
oraz pogorszenia stanu środowiska. Zakres projektu: remont budynku SUW i budynku agregatu, montaż nowych urządzeń technologicznych; montaż zew. agregatu
prądotwórczego, instalacje elektryczne wew. i zew.; wymiana pomp głębinowych i nowe uzbrojenie studni.; wymiana ogrodzenia i utwardzenie części działki. Pracą
SUW zarządzać będzie mikroprocesorowy sterownik swobodnie programowalny zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów

GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI SP. Z O.O. W DOROHUSKU Z/S KOL. OKOPY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 536 672,50

1 249 904,47

1 062 418,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2014-10-14

2019-06-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Modernizacja ujęcia wody w Rudolfinie

Przedmiotem projektu jest modernizacja ujęcia wody w miejscowości Rudolfin w Gminie Kamień. Z przeprowadzonej w studium wykonalności analizy wynika, że RPLU.06.04.00-06-0012/15
głównym problemem odbiorców wody w kontekście projektu jest niezadowalająca jakość dostarczanej przez ujęcie wody (podwyższony poziom żelaza) oraz
okresowo występujące niskie ciśnienie wody. Operator ujęcia - MPGK w Chełmie boryka się z problemami niskiej funkcjonalności obiektu ujęcia wody, z powodu: wysokiego stopnia zużycia zainstalowanych urządzeń wysoka awaryjność); - anachroniczności rozwiązań technologicznych (do wodociągów tłoczą wodę pompy
pobierające wodę bezpośrednio ze źródła, które muszą ją przetłoczyć przez system filtrowania, stąd wynikają spadki ciśnienia wody w sieci dla odbiorców
końcowych); - stratność energii w powodu przestarzałych urządzeń oraz niewystarczające izolacji budynku pompowni; - zwiększona pracochłonność związana z
dozorem nad pracą ujęcia. Celem projektu jest poprawa jakości i standardu usług dostarczanych przez ujęcie wody w Rudolfinie. Zadania zaplanowane w
projekcie mają głównie charakter: - prac budowlanych, m.in. budowa zbiornika wyrównawczego, izolacja termiczna budynku; - oraz związanych z instalacją
urządzeń, m.in. nowe filtry w systemie oczyszczania wody, pompy II stopnia tłoczące wodę do sieci wodociągowej oraz system zdalnego monitoringu pracy
urządzeń. Grupą docelową efektów projektu są: - użytkownicy sieci: 738 osób, mieszkańców G. Kamień i Dorohusk - odczują poprawę jakości dostaw oraz jakości
dostarczanej wody; - operator systemu - nastąpi usprawnienie zarządzania ujęciem oraz obniżka kosztów eksploatacyjnych; - G. Kamień, która jest ustawowo
odpowiedzialna za gospodarkę komunalną na swoim terenie. Realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia wskaźników: - rezultatu "Przewidywana liczba osób
korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę": 738 osób; "Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody: 50 m3/dobę; - produktu "Liczba wspartych stacji
uzdatniania wody": 1.

GMINA KAMIEŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

827 773,00

638 986,18

543 138,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-09

2018-01-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa systemu wod-kan na terenie gminy Wola Uhruska

Głównym celem projektu jest zakończenie procesu porządkowania gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji Wola Uhruska. Cel ten zostanie osiągnięty RPLU.06.04.00-06-0012/17
poprzez realizację trzech zadań objętych niniejszym wnioskiem: 1) rozbudowa sieci wodociągowej (ok. 1,3 km) oraz kanalizacyjnej (ok. 1,8 km) na obszarach
aglomeracji, które na dzień złożenia wniosku nie są uzbrojone w te sieci (są to m.in. obszary nowej zabudowy w Woli Uhruskiej oraz obszary, na których wcześniej
właściciele nieruchomości nie wyrażali zainteresowania przyłączeniem się do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków), 2) rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Bytyniu (oczyszcza ścieki z całej aglomeracji - 2663 RLM) oraz uzupełnienie prac na stacji uzdatniania wody w Woli Uhruskiej
(uzdatnianie wody na potrzeb mieszkańców Woli Uhruskiej, Bytynia i Nadbużanki - 2052 osoby), na oczyszczalni konieczne prace obejmują zwiększenie
przepustowości oczyszczalni, budowę dodatkowego zbiornika uśredniającego ścieki, wymianę kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni o długości ok.
350 m; na stacji uzdatniania wody prace obejmują: renowację dwóch studni głębionych, włączenie niewykorzystywanych zbiorników buforowych do systemu
zaopatrzenia w wodę, założono także budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW na potrzeby zasilania ww. obiektów, 3) wykonanie nowego ujęcia
wody dla potrzeb zaopatrzenie miejscowości Wola Uhruska, Bytyń i Nadbużanka w wodę (budowa nowej studni wraz z odwiertem i rurociągiem do stacji
uzdatniania wody). Grupą docelową projektu są mieszkańcy aglomeracji Wola Uhruska, którzy dzięki realizacji projektu będą korzystać z systemu zaopatrzenia w
wodę i odprowadzenie ścieków zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa. Wskaźniki rezultatu projektu określono w sekcji wskaźnik kluczowywskaźnik rezultatu. Dla nowych odb. wody w ramach rozbudowy s. wodociągowej zapewniony jest odbiór ścieków, tj.: przed. projekt dotyczy kompleksowego
rozwiąza. goosp. wod-kan na t. Gminy.

GMINA WOLA UHRUSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

4 755 760,09

3 531 540,43

3 001 809,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-09-01

2021-02-28

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa, Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu w miejscowości Krzczonów

Cel główny - Poprawa jakości życia poprzez zapewnienie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców, przedsiębiorców i turystów w dobrej jakości wodę pitną.
RPLU.06.04.00-06-0013/17
Kluczowe rezultaty: Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 1160., Wydajność dobowa ujęć wody 66 m3/dobę, Długość
przebudowanej sieci wodociągowej 22,52 km, liczba wspartych stacji uzdatniania wody - 2 szt. W wyniku realizacji projektu powstaną instalacje fotowoltaiczna
o łącznej mocy 30 kWp wykorzystane do zasilania ujęć wody i układów pompowania na ujęciach Gierniak i Krzczonów. W wyniku realizacji projektu zostaną
uruchomione 2 serwisy: 1 portal będzie posiadał formularz elektroniczny, za pomocą którego użytkownik będzie mógł: zgłosić awarię, poprosić o instrukcję
postępowania, zadać pytanie, dowiedzieć się o nowych produktach czy usługach w zakresie gospodarki wodnej, dokonać transakcji (zapłacić), zawrzeć umowę,
zmienić umowę. 2 portal będzie posiadał funkcjonalności związane z monitorowaniem satysfakcji klienta podając aktualne dane na temat monitorowana bieżącej
działalności zaopatrzenia w wodę w zakresie kosztochłonności, właściwości fizykochemicznych wody, parametrów technicznych ujmowania i uzdatniania.
Realizacja wariantu odbywa się na obszarze 7 strategicznej interwencji "Nowoczesna wieś" a także na obszarach chronionych - Krzczonowski Park Krajobrazowy
wraz z otuliną Czerniejowskiego OCK r. Projekt wpisujący się w cele wszystkich dokumentów strategicznych. Cel strategiczny Zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej Gminy. Dł. sieci = 22,52 km i 1,7145 km przyłączy, Rodzaj przewodów PE-HD. Zakres rzeczowy dotyczy tylko przebudowy na dł. 22,52 km sieci i 2 SUW
Skałka i Gierniak. W zakresie projektu ścieki odprowadzane są systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej i częściowo do istniejących przydomowych oczyszczalni
ścieków. Grupą docelową są mieszkańcy Gminy Krzczonów i przedsiębiorcy korzystający z wodociągów na trasie sieci.

GMINA KRZCZONÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

5 680 124,53

4 629 019,94

2 951 000,21

63,75 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-15

2020-11-21

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz przykanalikami dla miejscowości Wola Burzecka

W wyniku realizacji niniejszego projektu wybudowano: - Sieć kanalizacyjna grawitacyjna o200 - 2038 mb - Sieć kanalizacyjna grawitacyjna o 160 - 1320 mb (w
zakresie wydatku niekwalifikowalnego) - Przewód tłoczny (ciśnieniowy) o 110 - 120 mb - Przewód tłoczny (ciśnieniowy) o 90 - 328 mb - Przykanaliki o 160 - 176
mb - Pompownie ścieków - 2 szt. W ramach projektu wykonano łącznie2486 mb kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) oraz 176 mb - przykanalików
(przykanaliki nie stanowią kosztów kwalifikowalnych tym samym odcinek o dł. 176 mb nie został uwzględniony w wskaźniku produktu) co zgodne jest z
dokumentacją projektową Wnioskodawcy i znajduje swoje potwierdzenie w protokołach odbioru robót. Wybudowana sieć kanalizacyjna zostanie podłączona do
oczyszczalni ścieków położonej w miejscowości Wojcieszków.

GMINA WOJCIESZKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 120 629,04

523 739,16

445 178,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2014-03-11

2016-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek - kontynuacja etapu I i II

Celem głównym projektu jest "Poprawa stanu gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Zamość przyczyniająca się do minimalizacji zagrożeń
RPLU.06.04.00-06-0014/17
epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego". Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej
(wodociągowej) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju Gminy i wpływa zdecydowanie na podniesienie
jakości życia mieszkańców. Grupą docelową projektu będą: * mieszkańcy Gminy Zamość* instytucje oraz organizacje znajdujące się w Gminie Zamość * firmy,
przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w obrębie Gminie Zamość * instytucje oraz organizacje znajdujące się w Gminie Zamość. W
ramach projektu planowane są r. budowlane dotyczące: 1) sieci wodociągowej, 2) ujęcia wody, 3) dr. dojazdowej do ujęcia- k. niekwalifikowane. Całość zadań
ujętych w przedmiotowym projekcie realizowana będzie na terenie gdzie zapewniona zostanie sieć kanalizacyjna. Obecnie Gmina Zamość realizuje projekt
pn."Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów, Żdanówek, Zwódne -etap II", umowa nr POIS.02.03.00-00-0051/16-00. Termin
zakończenia styczeń 2018 r. W ramach w/w projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna o dł. 4,83 km. W ramach składanego projektu będzie budowana
sieć wodociągowa na tym terenie. Do wniosku zostanie załączone oświadczenie Wójta mówiące o tym, że w przypadku otrzymania dofinansowanie na terenie
realizacji projektu będzie zapewniona sieć kanalizacyjna oraz zostanie spełniony wymóg związany z prawidłowym zagospodarowaniem powstałych nieczystości.
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki rezultatu: 1) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 209 2) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 100 osób, 3) Długość wybudowanej sieci wodociągowej 2,65 km, 4)
wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody - 485m3/dobę.

GMINA ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

3 072 208,75

2 028 188,10

1 723 959,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-04

2020-02-28

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka - etap III

Projektowana kanalizacja sanitarna etap III będzie realizowana na terenie wsi Wola Różaniecka w strefie zabudowy zagrodowej zlokalizowanej wzdłuż drogi
powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka-Różaniec. Łączna długość kanalizacji 3 ETAPU - L = 10 414 m w tym kanały sanitarne grawitacyjne z rur polietylenowych
PEHD SN 8 o średnicach 150-200 mm o łącznej długości L = 5371 m; Przyłącza kanalizacyjne z rur polietylenowych PEHD SN 8 o średnicach 150-200 mm o łącznej
długości L = 3497 m; Rurociągi tłoczne z rur PE¬HD o łącznej długości L = 1546,0 m. Do kanalizacji zaprojektowano 149 przyłączy. Teren realizacji przedsięwzięcia
charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem wysokościowym - spadki terenu na około 40% są przeciwne do kierunku przepływu ścieków, co wymaga
pompowania części ścieków. Zaprojektowano dwie zbiornikowe przepompownie ścieków : PI o średnicy 1000 mm i P2 o średnicy 1500 mm., które zostaną
wykonane w formie zespołu zbiorników zapewniających pełną szczelność i odpowiednie zabezpieczenie przed ewentualnym przenikaniem zanieczyszczeń do
gruntu. Jako rozwiązania chroniące przed cofaniem się ścieków do budynków w sytuacjach awaryjnych, na przyłączach zostaną zamontowane zawory zwrotne.
Projekt zakłada instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 3kWp. - służących produkcji energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Różańcu I.
Inwestycja zakłada wykorzystanie systemu IT wspomagającego zarządzaniem gospodarką wodno-ściekową. W ramach projektu powstanie m.in. portal
internetowy o przykładowych funkcjonalnościach: AKTUALNOŚCI - informacje o wydarzeniach i projektach kierowanych do mieszkańców; FINANSE - informacje
dotyczące spraw finansowych; newsletter; SERWIS, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line (w tym odczyty liczników,
pobieranie opłat, stan rozliczeń, dostępność dotychczasowych i nowych usług itp.); OCENA poziomu satysfakcji użytkowników oraz zakładka UWAGI SKARGI I
ZAPYTANIA.

GMINA TARNOGRÓD

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

3 100 037,26

2 090 366,18

1 776 811,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-11-30

2017-11-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce

Celem głównym projektu jest "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tyszowce przyczyniająca się do poprawy stanu wód gruntowych jak i RPLU.06.04.00-06-0016/17
powierzchniowych, minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego". Realizacja projektu umożliwi
poprawę stanu infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału
rozwoju Gminy i wpływa zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji Projektu na
poziomie jego realizacji będą: * mieszkańcy Gminy Tyszowce * instytucje oraz organizacje znajdujące się w Gminie Tyszowce * firmy, przedsiębiorcy oraz osoby
prowadzące działalność gospodarczą w obrębie Gminy Tyszowce * instytucje oraz organizacje znajdujące się na terenie Gminy Tyszowce. Planowane
przedsięwzięcie obejmuje: 1) Budowę rurociągu ciśnieniowego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 2) Budowę rurociągu grawitacyjnego sieci
kanalizacji sanitarnej. 3) Budowę sieciowych pompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu 4) Budowę rurociągu ciśnieniowego sieci wodociągowej wraz
z przyłączami oraz wodomierzami wyposażonymi w system ICT 5) Budowę studni technologicznych na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Nowi odbiory
wody, którzy będą korzystali z wybudowanego w ramach projektu wodociągu, będą mieć zapewnione prawidłowe zagospodarowanie ścieków. Na terenie, na
którym będzie budowana sieć wodociągowa będzie zapewniona sieć kanalizacyjna. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki rezultatu:
1) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 703 osoby 2) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków - 782 osób, 3) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej i 8,008 km. 4) Długość wybudowanej sieci wodociągowej - 7,204 km.

GMINA TYSZOWCE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

12 650 621,51

10 227 599,25

6 520 094,51

63,75 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-20

2020-12-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Bełżec

Celem głównym projektu jest "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bełżec przyczyniająca się do poprawy stanu wód gruntowych jak i
RPLU.06.04.00-06-0017/17
powierzchniowych, minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego". Realizacja projektu umożliwi
poprawę stanu infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału
rozwoju Gminy i wpływa zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na
poziomie jego realizacji będą: * mieszkańcy Gminy Bełżec * instytucje oraz organizacje znajdujące się w Gminie Bełżec * firmy, przedsiębiorcy oraz osoby
prowadzące działalność gospodarczą w obrębie Gminie Bełżec * instytucje oraz organizacje znajdujące się na terenie Gminy Bełżec. Planowane przedsięwzięcie
obejmuje: 1) Budowę sieci wodociągowej, 2) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Powyższe działania mają na celu skanalizowanie domostw
położonych w miejscowości Bełżec. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki rezultatu: 1) Liczba dodatkowych osób korzystających z
ulepszonego oczyszczania ścieków - 2 osoby, 2) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 92 osób, 3) Przewidywana liczba
osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 150 osób, 4) Wybudowana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 0,987 km. 5) Długość wybudowanej
sieci wodociągowej -1,549 km, 6) Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody - 18,665 m3/dobę, 7) Liczba wspartych stacji uzdatniania wody - 1 szt.

GMINA BEŁŻEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 468 815,77

2 007 167,29

1 706 092,15

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-12

2020-10-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Projekt dostosowania istniejącej infrastruktury wodociągowej dla potrzeb uzdrowiska oraz wykonanie projektu
doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z uzdrowiska - remont stacji uzdatniania wody Biszcza - Bukowina

Projekt obejmuje realizację zobowiązań akcesyjnych gospodarki wodno-ściekowej w zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych poprzez likwidację
dysproporcji w poziomie zwod. i skanal. oraz dążenie do pełnego objęcia gminy infr. wodno-ściekową związaną z gospodarowaniem ściekami bytowymi
zmierzającymi do zwiększenia l. mieszkańców objętych syst. zbiorczymi na obszarach wiejskich. Projekt obejmuje (1) zwiększenie wydajności oraz jakości stacji
uzdatniania wody poprzez remont SUW Żary (wydajność 1200 m3/dobę), wykonanie pompowni sieciowych w Biszczy, Remont SUW Bukowina (wydajność SUW
300 m3/dobę), (2) Budowę sieci wodociągowej Suszka 3,1 km, w tym 5 gosp. domowych w miejscowości Budziarze oraz (3) włączenie do systemu gospodarki
wodno-ściekowej terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodociągowej i kolektora kanalizacyjnego - Uzdrowisko (wodociąg 830 m; kanalizacja tłoczna
630 m + pompownia; kanalizacja grawitacyjna 500 m). Realizacja projektu dotyczy wszystkich mieszkańców gminy, w szczególności dotyczyć będzie mieszkańców
miejscowości Suszka (65 osób), które nie posiadają dostępu do wodociągu. Dodatkowo potencjalnie projekt dotyczyć będzie użytkowników uzdrowiska - klientów
wraz z obsługą (max 635 osób). Wskaźniki projektu: l. dodatk. os. korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 635. L. dodatk. os. korzystających z
ulepszonego zaopatrz. w wodę 700, Przewidywana l. os. korzystających z ulepszonego zaopatrz. w wodę 4496, Przewidywana l. os. korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków 3244; wskaźn produktu: dł. wybudowanej kanalizacji sanitarnej 1,15 km, dł przebudowanej sieci wodociągowej 0,605 km, dł wybudowanej
sieci wodociągowej 3,93 km. Projekt będzie realizowany w miejscowościach Żary, Biszcza, Budziarze, Suszka.

RPLU.06.04.00-06-0018/15

GMINA BISZCZA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

6 344 407,98

5 158 055,27

3 288 260,23

63,75 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-11-12

2019-01-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Ułęż

Celem głównym planowanego projektu jest poprawa jakości środowiska dzięki uporządkowaniu gospodarki wodociągowej w Gminie Ułęż. W ramach projektu
"Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Ułęż" gmina planuje zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne, które będzie obejmowało swoim zakresem
modernizację stacji wodociągowych w Białkach Dolnych i Zosinie polegającą na modernizacji budynków, wymianie urządzeń technologicznych uzdatniania wody,
wymianie instalacji elektrycznej, modernizacji ogrodzenia placu, utwardzeniu placu, uzupełnienie zieleni istniejącej, rekonstrukcji studni nr 1 w Białkach
Dolnych. Projekt zakłada także montaż wodomierzy z wyższą klasą metrologiczną, odpornych na działanie pola magnetycznego i wyposażonych w nakładkę do
odczytu radiowego, który umożliwia odczyt wskazań w przypadku utrudnienia dostępu lub braku obecności odbiorcy. System odczytu radiowego ponadto
umożliwia odczyt na określoną datę , określenie awarii na instalacji wewnętrznej (stały wyciek), określenie czasu przyłożenia magnesu, określenia daty
niepożądanej ingerencji w wodomierz . Dodatkowo zostanie wykorzystany system ICT wspomagający zarządzanie gospodarką wodną. Zastosowanie radiowego
odczytu wodomierzy pozwoli na lepszą kontrolę i zmniejszenie zużycia wody.Grupą docelową omawianego projektu będą mieszkańcy gminy Ułęż, którzy będą
korzystać z rezultatów realizacji przedsięwzięcia czyli lepszej jakości dostarczanej wody. Projekt jest korzystny ze względu na realizację celów środowiskowych
jakimi są obniżenie niekontrolowanych strat i poprawa jakości wody pitnej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

RPLU.06.04.00-06-0018/17

GMINA UŁĘŻ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 432 785,18

1 873 322,24

1 592 323,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-29

2019-03-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE - IV ETAP

P. poprzez zwiększenie ilości osób podłączonych do rozbudowanej sieci kan. sanitarnej spowoduje zwiększenie dostępności i wydajności systemu odbioru
RPLU.06.04.00-06-0019/17
ścieków oraz poprawę jakości obsługi w ramach gosp. ściekowej na terenie Gm., poprawę i ochronę stanu środ. natur. czystości wód i gleby, ochrony zdrowia
ludzkiego na terenie gm. i dostosowanie gosp. ściekowej do wymagań środowiskowych Polski i UE. Z wybudowanej sieci będzie mogła skorzystać większa liczba
gospod. dom., zaś poziom świadczonych usług zostanie zwiększony i rozszerzony (eBOK, zakup wodomierzy z funkcją radiowego odczytu, zakup urządzeń do
pomiaru ilości i jakości ścieków oczyszcz.). Odsetek ludności korzystającej z oczysz. ścieków zwiększy się z 27,2% do ok. 37,2%. Wzrost il. podłączeń do sieci kana.
sanitarnej na terenie gm. zapewni lepszy dostęp do tych usług, a tym samym doprowadzi do wyrównania różnic w dostępie do infrastruktury techn.. Budowa sieci
kana. sanit. systemu mieszanego grawitacyjno - ciśnieniowego w m. Sz. zostanie wykonana techn. wykopów wąsko przestrzennych z wyjątkiem odcinków
wykonywanych przewiertem i obejmie następujące ul.: Błonie, Boczna i Sadowa na odcinku 3736,5m. Klinowa, Gorajska, Frampolska, Sas Jaworskiej, Górna,
Słoneczna na odcinku 1617,0m. Lubelska na odcinku 1070m. Zamojska, Nadrzeczna na odcinku 3266,0m . Wsk. produktu: Dług. wybudowanej kana. sanit.-9,68
km. Wsk. rezultatu: Przewidywana liczba os. korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków-1100 osób. Liczba dodatkowych os. korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków (CI19)-1050 os. Interesariusze głów.: pracownicy UMSz, pracownicy ZGK w Sz.; ZWL., Dep. Wdrażania EFRR UM Woj. Lub., wykonawcy inwes.,
Insp. nadzoru bud., Podmioty doradcze. Interes. drugorzędni: mieszkańcy bezpośr. korzystający z rozwiązań ramach proj., pozostali mieszkańcy GSz; osoby nie
objęte systemem gosp. ściekowej Gm.; podm. gosp. funkcj. w Gm.. Interes. kontekstowi: Gm. konkurujące o środki w ramach przedm. konkursu, lokalne media.

GMINA SZCZEBRZESZYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

7 921 329,99

5 795 919,23

3 694 898,50

63,75 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-16

2019-09-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów- etap II

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kurów.Realizację celu umożliwi zwiększenie stopnia skanalizowania
RPLU.06.04.00-06-0020/15
aglomeracji Kurów,ograniczenie emisji biogenów zagrażających ekosystemom wodnym.Osiągnięcie celów przyczyni się realizacji celu nadrzędnego-poprawy
jakości i zapobiegania degradacji środowiska oraz efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi.To z kolei możliwe będzie dzięki:ograniczeniu procesu
przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby,poprawie stanu czystości wód powierzchn.,poprawie jakości
wody pitnej,ograniczeniu strat wody.Realizacja ww.celów pozwoli na poprawę warunków życia mieszkańców,zwiększenie satysfakcji użytkowników z usług,wzrost
atrakcyjności inwestycyjnej gminy,rozwój turystyki.Projekt zakłada budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej.Najważniejszą grupą
docelową są mieszkańcy aglomeracji Kurów(części miejsc. Kurów i Brzozowa Gać).Podłączenie do sieci nowych użytkowników pozwoli na osiągnięcie wskaźników
rezultatu:-Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków-1815 os.,-Przewidywana liczba dodatkowych osób korzystających z
ulepszonego oczyszczania ścieków-1815RLM.Przebudowa sieci wodociągowej pozwoli na osiągnięcie wskaźnika:-Liczba dodatkowych osób korzystających z
ulepszonego zaopatrzenia w wodę-441os.Zadania, które przyczynią się do osiągnięcia celów i kluczowych wskaźników rezultatu: 1.Roboty budowlane-budowa
kanalizacji sanitarnej o dł.24882,5mb(sieć-16303,5m,przyłącza do granicy działki,1-wszej studzienki-8579m),budowa przepompowni -9 szt.,przebudowa sieci
wodociągowej o dł.4995 mb(sieć-2533 m,przyłącza-2462m),roboty drogowe(odtworzenie nawierzchni).2. Nadzór inwestorski 3.Uruchomienie podstrony
internetowej służącej badaniu satysfakcji klienta z usług wod-kan,4.Promocja projektu(zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych,zamieszczenie informacji o
projekcie na stronie internet. beneficjenta)

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

15 886 358,18

12 811 889,34

8 167 579,44

63,75 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-28

2019-06-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.06.04.00-06-0014/15

RPLU.06.04.00-06-0015/15

Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Piszczac

cel główny projektu określono w tabeli 3.2.2, m.in.: ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby oraz dostarczenie mieszkańcom
RPLU.06.04.00-06-0021/15
miejscowości objętych projektem dobrej jakościowo wody konsumpcyjnej. kluczowe rezultaty projektu: przewidywana liczba osób korzystająca w ulepszonego
oczyszczania ścieków, przewidywana liczba osób korzystająca w ulepszonego zaopatrzenia w wodę, powierzchnia terenów objęta działaniem zakupionego sprzętu
grupa docelowa: mieszkańcy gminy Piszczac zadania przewidziane do realizacji: budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, tłocznej i grawitacyjnej wraz z
przyłączami i pompowniami ścieków, w tym: - Chotyłów 76 m (PE 90), 309 m (ciężkie PVC), przyłącza 101 m (PVC) - Piszczac Osada 30,5m (PE 63), 124m (PVC fi
200), przyłącza 25,5m (PVC) - Zalutyń 216m (PE90), 242,5m (PVC), 38 m przyłącza oraz przepompowie ścieków, studzienki kanalizacyjne RAZEM: 998m sieć (322,5m
PE, 675,5m PVC) + 164,5m przyłącza PVC, budowa sieci wodociągowej 477m (PE 90) 382,5m (PE110) wraz z uzbrojeniem modernizacja przepompowni ścieków na
terenie gminy. Projekt obejmuje modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Piszczacu i Połoskach Starych. Stacja uzdatniania wody w Piszczacu położona jest na
dz.268, Połoskach Starych na działce 734 (budynek) i na działce 701/1 (studnie głębinowe). W SUW w Piszczacu modernizacja będzie polegała na dołożeniu dwóch
dodatkowych filtrów po jednym do każdego stopnia uzdatniania wody oraz modernizacja automatyki. Wydajność stacji uzdatniania wody w Piszczacu wynosi
Qhmax=100,00 m3/h. Wydajność zestawu pompowego II - go stopnia do Qhmax=200,00m3/h, (Qdmax= 1500,00 m3/d), ciśnienie na wyjściu do sieci
wodociągowej do 4,6 atm. Źródłem wody dla sieci wodociągowej są istniejące i eksploatowane studnie głębinowe o wydajności Q = 100,00 m3/h. Modernizacja
stacji uzdatniania wody w Połoskach Starych będzie polegała na wymianie urządzeń do uzdat. wody, automatyz. pracy stacji uzdat.wody oraz wydzielenie
pomieszczenia chlorowni.

GMINA PISZCZAC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 444 164,99

1 987 126,01

1 689 057,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-23

2017-12-29

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka

Projekt polega na budowie i modernizacji podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Baranów. Szczegółowy
RPLU.06.04.00-06-0021/17
zakres projektu: 1.Modernizacja połączona z przebudową SUW Śniadówka - rozbudowa stacji wodociągowej polegająca na wybudowaniu i włączeniu do
istniejącego układu technologicznego dodatkowego zbiornika retencyjnego wody pitnej. W ramach zadania: wybudowany zostanie zbiornik wyrównawczy wody
pitnej o poj. 220m3; przewody technologiczne wodociągowe i kanalizacyjne; linie kablowe elektryczne i sterownicze; 2. Modernizacja połączona z przebudową
SUW Czołna - rozbudowa stacji wodociągowej polegająca na wybudowaniu i włączeniu do istniejącego układu technologicznego dodatkowego zbiornika
retencyjnego wody pitnej. W ramach zadania: wybudowany zostanie zbiornik wyrównawczy wody pitnej o poj. 330m3; przewody technologiczne wodociągowe i
kanalizacyjne; linie kablowe elektryczne i sterownicze; 3.Budowa sieci wodociągowej na ul. Polnej - o łącznej długości 145 m; 4. System monitorowania strat wody
5. Wymiana wodomierzy oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy 6. Serwis internetowy do obsługi klienta - stworzenie serwisu umożliwiającego dokonywanie
transakcji on-line oraz wykorzystanie serwisu internetowego lub innych narzędzi ICT w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. 7.
Uruchomienie serwisu mapowego Grupą docelową projektu będą mieszkańcy i podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Baranów. Dzięki temu poprawi
się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie, oraz poprawi się stan sanitarny mieszkańców. Przewidywana łączna liczba mieszkańców, którzy
skorzystają z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę wyniesie 4094 osoby.

GMINA BARANÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 091 986,18

1 715 761,12

1 458 396,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-05

2020-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych Dębina w Woli Kisielskiej."

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału osób objętych zbiorczym systemem gospodarowania ściekami poprzez realizację inwestycji prowadzącej do
RPLU.06.04.00-06-0022/15
rozwoju infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi, a co za tym idzie umożliwienie realizacji zobowiązań akcesyjnych na terenie
aglomeracji Wola Kisielska.Celem szczegółowym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Stoczek Łukowski oraz warunków działania
przedsiębiorców lokalnych poprzez działania mające na celu zniesienie ograniczeń związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków oraz ograniczenie ryzyka
zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Realizacja celu głównego i szczegółowego zapewni poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na
ochronę środowiska naturalnego poprzez eliminację niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń antropogennych do gruntów, wód powierzchniowych i gruntowych.
Pozwoli to na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz prawdopodobieństwa chorób u ludzi i zwierząt. W ramach rozbudowy
oczyszczalni wykonane zostaną: 1. Reaktor biologiczny II ciągu technologicznego - budowa 2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych 3. Wstępne mechaniczne
podczyszczanie ścieków 4. Piaskownik pionowy modernizacja 5. Pompownia główna- modernizacja 6. Stacja wapnowania osadu odwodnionego 7. Zbiornik
osadu nadmiernego - budowa 8. Zadaszony plac magazynowy osadu odwodnionego- budowa 9. Wiata na agregat prądotwórczy- budowa 10. Studnia pomiarowa
ścieków oczyszczonych 11. Studnie kanalizacyjne 12. Modernizacja wylotu ścieków 13. Budynek techniczny - modernizacja 14. Niezbędna infrastruktura
kanalizacyjna i energetyczna związana z realizacją przedsięwzięcia. Rezultaty: Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 2000RLM Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu - 2094 RLM Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) - 1 EPC

GMINA STOCZEK ŁUKOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

3 331 600,25

2 708 618,09

2 302 325,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-06-01

2018-08-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów

Zakres projektu obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów gm. Firlej. Powstała infr. zapewni potrzeby wodociągu gminnego
zaopatrującego nieruchomości w wodę na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe. Z powodu wzrastającego zużycia wody mieszkańców gminy oraz
szczególnie odczuwalnych spadków ciśnienia na sieci w okresach wiosenno-letnich (napływ turystów) zachodzi potrzeba przebudowy i uruchomienia SUW. SUW
powstanie na działce istniejącej stacji wod. obecnie nieczynnej ze względu na zanik wydajności studni głębinowej oraz znaczne zanieczyszczenia fizykochemiczne
wody. W wyniku realizacji projektu planuje się budowę stacji uzdatniania wody, która będzie pobierać wodę ze zbiornika wód PLPLGW230084.Utworzona
infrastruktura umożliwi procesy uzdatniania w celu spełnienia wymagań jakości wód na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców, na cele socjalnobytowe,pompowania zasili wodociąg zaopatrujący poszczególnych odbiorców. Zastosowane nowe rozwiązania pozwolą na uzdatnienie wód gruntowych do
poziomu speł. normy Rozp. Ministra Zdrowia. W ramach projektu przewidziano również zastosowanie OZE do zasilenia bieżących potrzeb instalacji oraz portal
komunikacyjny.W celu minimalizacji skutków zagrożeń/ awarii instalacji oraz rozliczeń zużycia wody z działem sprzedaży w projekcie przewidziano również
system monitoringu pracy instalacji i urządzeń z systemem powiadamiania o stanach krytycznych. Rezultatem wprowadzonych działań będzie wzrost liczby osób
korzystających z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę. Realizacja projektu będzie zaspokajała potrzeby grupy docelowej poprzez poprawę jakości życia, a
także polepszenie dostępu do infrastruktury wodno-kan, co jednocześnie podniesie atrakcyjność inw. obszaru i stworzy korzystne warunki do prowadzenia
działalności gospodarczej i mieszkalnictwa przy jednoczesnej poprawie stanu ś. naturalnego. Wsparta infrastruktura posiada w pełni zapewniony wymóg
związany z prawidł. zagospodarowaniem powstałych ścieków.

RPLU.06.04.00-06-0022/17

GMINA FIRLEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 167 885,00

949 500,00

807 074,99

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-10

2018-12-20

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów"

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału osób objętych zbiorczym systemem gospodarowania ściekami oraz systemem zaopatrzenia w wodę poprzez
realizację inwestycji prowadzącej do rozwoju infrastruktury technicznej wodno - kanalizacyjnej. Celem szczegółowym jest poprawa warunków życia mieszkańców
gminy oraz warunków prowadzenia działalności dla przedsiębiorców lokalnych, oraz ograniczenie ryzyka zanieczyszczeniaśrodowiska naturalnego, a także
zagrożenia chorobami w wyniku spożycia skażonej wody. Dodatkowo realizacja postawionego celu pozwoli na eliminację niedogodności płynących z
wykorzystywania na cele gospodarki nieczystościami zbiorników bezodpływowych oraz wykorzystywania studni indywidualnych do pozyskiwania wody na cele
socjalno-bytowe. Projekt realizuje cele Działania 6.4 RPO WL Gospodarka wodno-ściekowa, związane z poprawą jakości wód na terenie województwa lubelskiego
oraz dążeniem do ulepszonego systemu oczyszczania ścieków. Zidentyfikowane cele są pożądane przez wnioskodawcę i interesariuszy.Zakres rzeczowy projektu
obejmuje następujące elementy: Modernizacja gminnego ujęcia wody Konstantynów - zlokalizowanego w miejscowości Konstantynów Wieś, Ilość ujmowanej
wody 860 m3/h Rozbudowa sieci wodociągowej - o długości ok. 600 m, w miejscowości Konstantynów Wieś, oraz w technologii PCV 110x4,2mm Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej - o długości ok. 600m, w miejscowości Konstantynów Wieś oraz Zakanale w technologii PCV o śrdnicy 200 mm Rozbudowa sieci kanalizacji
deszczowej - o długości ok. 1.2 km, zlokalizowanego w Konstantynowie Wieś, oraz Wandopol. Wykonany w technologii PCV o średnicach w zależności od potrzeb
od 200 do 500 mm. Opracowanie dokumentacji projektowej, dla przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz studium wykonalności, wykonanie promocji projektu,
oraz zakup narzędzi ICT, oraz koszty nadzorów inwestorskich. Zgodnie z master planem, zaledwie 83 % RLM korzystają z systemu kan,w związku z czym
przedmiotowa inwestycja znacząco poprawi ten wskaźnik

RPLU.06.04.00-06-0023/15

GMINA KONSTANTYNÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

3 326 154,99

2 694 984,91

2 290 737,17

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-17

2018-11-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Michów

Projekt zakłada przebudowę stacji uzdatniania wody w Rudnie ( Inwestycja realizowana będzie na działkach 286/2 oraz 1521/2. Zakres inwestycji obejmuje
wymianę obudowy i uzbrojenia studni S1, remont budynku SUW, malowanie zbiorników wody wyrównawczej, wykonanie przewodów technologicznych,
wykonanie linii energetycznych i sterowniczych, remont i budowa dróg i placów, wykonanie ogrodzenia terenu, nasadzenia zieleni) oraz przebudowę stacji
uzdatniania wody w miejscowości Wypnicha ( Inwestycja realizowana będzie na działkach 505/1. Zakres inwestycji obejmuje obejmuje wymianę obudowy i
uzbrojenia studni, remont budynku SUW, malowanie zbiorników wody wyrównawczej, wykonanie przewodów technologicznych, wykonanie linii energetycznych i
sterowniczych, remont i budowa dróg i placów, wykonanie ogrodzenia terenu, nasadzenia zieleni). Kolejnym elementem jest uruchomienie serwisów, za
pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line (w ramach projektu powstanie serwis pozwalający na zawieranie umów, odczyty
liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, uwagi i skargi, zapytania, dostępność dotychczasowych i nowych usług itp.). Serwis ten będzie miał również specjalną
zakładkę pozwalającą interesariuszom na kontakt i ocenę poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. Nie przewiduje sie podłączania nowych
użytkowników.

RPLU.06.04.00-06-0023/17

GMINA MICHÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 968 235,47

1 613 280,87

1 371 288,73

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-11

2019-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej Swatowska w Rykach wraz z systemami monitoringu sieci i
zdalnego odczytu wodomierzy.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości dostarczanych wód na cele socjalno - bytowe, oraz przemysłowe poprzez modernizację istniejącej infrastruktury
uzdatniania wody w miejscowości Ryki i wdrożenie aktywnego systemu kontroli opomiarowania i kontroli wycieków wody. Realizacja celów zapewni poprawę
jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska Nat. poprzez eliminację rzeczywistych strat wody na poziomie 94345 m3 wody rocznie. Zapewnienie pracy sieci
wod. zmniejszy ryzyka chorób spowodowanych złą jakością wody. Cel projektu odpowiada problemom zarówno głównym jak i szczeg. Grupy docelowe: Mieszkańcy, przedsiębiorcy. Zakres zastąpienie kontenerowej SUW, nową stacją wybudowaną w ramach projektu. Na zakres prac składają się: Dokumentacja
techniczna, SUW - roboty budowlane (w tym PV), System zdalnego odczytu wodomierzy umożliwiający transakcje on-line, Promocja projektu, zarządzanie
projektem. Oraz w ramach kosztów niekwalifikowanych SUW - roboty budowlane związane z pracami przy ujęciach wody - studniach o numerach I, IV, V VI oraz
zakup gruntu. W ramach projektu zostaną podłączone 2 dodatkowe studnie, oraz dwie wykorzystywane dotychczas. Wykonane będą odcinki sieci na potrzeby suw
w zakresie sieci wodnej i kan. Cele w ramach realizowanego proj. zostaną osiągnięte za pomocą wskaźników, Przewidywana liczba osób korzystających z
ulepszonego zaopatrzenia w wodę 9264 osób, liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 9264 osób, Wydajność dobowa
wybudowanych ujęć wody 2880m3/dobę Długość wybudowanej sieci wod. 0,132 km, Długość wybudowanej sieci kan. 0,132 km, Liczba wspartych stacji
uzdatniania wody szt.1, Realizowany projekt będzie na działkach: 3027/5 i 3027/12 -stacja uzdatniania wody, 3034/2 - studnia oznaczona w MPZP i decyzji ooś
jako 51WZ, 3027/3 - studnia oznaczona w decyzji ooś jako 56WZ - w MPZP tak samo, 3015/4 - studnia oznaczona w MPZP i decyzji ooś jako 46WZ, 3028,
3029/10, 3029/12, 3084, 4740, 4783, 4640, 4672, 244/1, 4077/4

RPLU.06.04.00-06-0024/17

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RYKACH SPÓŁKA Z EFRR
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

8 535 601,32

6 279 079,57

4 002 913,20

63,75 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-11-10

2019-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przebudowa wodociągu w m. Ludmiłówka i część m. Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice-Góry wraz z modernizacją
ujęcia wody

Głównym celem projektu jest poprawa jakości dostarczanych wód na cele socjalno - bytowe poprzez modernizację istniejącej infrastruktury wodociągowej na
obszarze wiejskim Gminy Dzierzkowice. Celami szczegółowymi są: poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dzierzkowice poprzez działania mające na celu
zapewnienie dostępu do wysokiej jakości wody, -przeciwdziałanie skutkom suszy i zapewnienie ciągłości dostaw, -zmniejszenie strat w dostawach wody oraz
zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii. Realizacja celu głównego i szczegółowych zapewni poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na
ochronę środowiska naturalnego, a także umożliwi rozwój przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Gminy. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie
ryzyka zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz prawdopodobieństwa chorób wywołanych kontaktem z zanieczyszczoną wodą. Dodatkowo realizacja tak
sformułowanych celów pozwoli na rozwiązanie problemów płynących z niedogodności wykorzystywania przestarzałego ujęcia wody. Odbiorcy: 1) mieszkańcy
gminy, 2) samorząd lokalny, 3) przedsiębiorcy lokalni, Zadania: Dokumnetacja techniczna, Studium wykonalności, Sieć wodociągowa- polegająca na Budowie
wodociągu w Ludmiłówce - Budowa przyłączy wodociągowych (kwalifikowanych i niekwalifikowanych - łącznie 140 przyłączy wodociągowych) - Modernizacja
stacji wodociągowej (wymiana pomp i inst. elektrycznej, remont, wydzielenie pomieszczeń montaż OZE, utwardzenie drogi)- Narzędzia ICT związane z
użytecznością dla użytkownika, promocja projektu, inspektor nadzoru Łączna długość wybudowanej w projekcie sieci rozdzielczej 5,08km, wydajność SUW przed i
po realizacji projektu 13m3/h Osiągnięte zostaną rezultaty Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 241 osób
Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 5373 osób

RPLU.06.04.00-06-0029/15

GMINA DZIERZKOWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 922 430,00

1 272 037,24

1 081 231,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-07-15

2018-06-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Pszczela Wola, gm. Strzyżewice

Celem głównym projektu jest: poprawa funkcjonowania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzyżewice. Grupą docelową są odbiorcy
RPLU.06.04.00-06-0029/17
usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków z terenu gminy Strzyżewice (w tym m.in. z terenu aglomeracji w zakresie rozbudowy oczyszczalni
ścieków). Liczba osób, które skorzystają z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniesie 462 osoby .Zakres projektu obejmuje rozbudowę istniejącej mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków pracującej w układzie przepływu cyklicznego na mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o
nitryfikująco - denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu, w układzie przypływu ciągłego.Istniejąca oczyszczalnia ścieków zostanie przebudowana
na mechaniczno - biologiczną oczyszczalni ścieków działającą w oparciu o nitryfikująco - denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie
przypływu ciągłego, o wydajności: - średnia dobowa wydajność Qdśr = 235 m3/d - maksymalna dobowa wydajność Qdmax = 306 m3/d ścieki komunalne będą
kierowane do przebudowywanej oczyszczalni ścieków istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej oraz dostarczane wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego.
Maksymalna ilość ścieków dowożonych nie powinna przekroczyć 5 % aktualnej ilości ścieków dopływających kanalizacją sanitarną.Zastosowany będzie układ o
przepływie ciągłym, co wyeliminuje wpływ nierównomierności tygodniowych w dopływie ścieków do oczyszczalni i hydrauliczne przeciążenia obiektu. Zwiększy się
stabilność pracy oczyszczalni, tym samym skuteczność oczyszczania ścieków. Rozbudowa obejmuje również układ technologiczny gospodarki osadowej w celu
osiągnięcia odpadu nadającego się do przyrodniczego lub rolniczego wykorzystania.

GMINA STRZYŻEWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

4 392 742,93

3 571 335,72

3 035 635,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2019-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej

Projekt "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej " w ramach RPO WL na lata 2015-2020 polega
na budowie podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Głusk. Szczegółowy zakres projektu obejmuje: 1.Wymianę
zasuw sekcyjnych i węzłowych polegającą na demontażu starych, skorodowanych i nieszczelnych zasuw, powodujących powstawanie wycieków wody na sieci
wodociągowej, a następnie montaż nowych zestawów zasuw we wszystkich miejscowościach objętych projektem. 2. Wykonanie połączenia odcinków
wodociągowych (spinek) mających na celu utworzenie na istniejącej sieci wodociągowej systemu pierścieni. System taki znacznym stopniu ustabilizuje ciśnienie
wody dostarczanej do gospodarstw, zmniejszy ryzyko braku wody w gospodarstwach w przypadku awarii (możliwość zasilania z kliku stron). 3. Modernizację
ujęć wodociągowych : Kalinówka, Wilczopole, Kliny, Prawiedniki. 4. Kanalizację deszczową Ćmiłów oraz Dominów. Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować
budowę kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 881 m, w tym 553,5 m w Dominowie z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i 327, 5 m w Ćmiłowie
wraz z odprowadzeniem ujętych wód deszczowych. Planowane do realizacji zadania dotyczące modernizacji ujęć wodociągowych oraz modernizację i budowę
sieci wodociągowej mają na celu uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy. Umożliwi to podłączenie do sieci wodociągowej budynków
jednorodzinnych i zamknięcie pierścieni. Dzięki temu poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie, oraz poprawi się stan sanitarny
mieszkańców. Wskaźniki projektu: wskaźnik rezultatu bezpośredniego:Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę- wskaźniki
produktu: Liczba wspartych stacji uzdatniania wody - 4 szt. Długość przebudowanej sieci wodociągowej (spinki) 13,67 km. Długość zmodernizowanej sieci
wodociągowej (wymiana węzłów i zasuw) - 8 km.

RPLU.06.04.00-06-0030/15

GMINA GŁUSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

4 581 397,56

3 761 077,68

3 196 916,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-09-21

2019-12-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez zwiększenie udziału osób objętych zbiorczym systemem zaopatrzenia w wodę
i zbiorczym systemem gospodarowania ściekami. Cel ten nastąpi poprzez realizację inwestycji, a co za tym idzie umożliwienie realizacji zobowiązań akcesyjnych
na terenie aglomeracji Urszulin. Celem szczegółowym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Urszulin oraz warunków działania
przedsiębiorców poprzez działania mające na celu zniesienie utrudnień związanych z brakiem dostępu do wodociągu lub użytkowaniem zbiorników
bezodpływowych oraz ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska. Realizacja celu głównego i szczegółowego zapewni poprawę jakości życia mieszkańców
oraz wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego poprzez eliminację niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń do gruntów, wód powierzchniowych i
gruntowych. Pozwoli to na zmniejszenie ryzyka zamieszczeń środowiska naturalnego oraz prawdopodobieństwa chorób u ludzi i zwierząt. Dodatkowo realizacja
projektu pozwoli na rozwiązanie problemów płynących z niedogodności wykorzystywania na cele gospodarki nieczystościami kanalizacyjnymi zbiorników
bezodpływowych oraz z utrudnionego dostępu do wody właściwej jakości. Tak skonstruowany cel projektu w największym stopniu odpowiada zidentyfikowanym
w ramach przeprowadzonych analiz problemom zarówno głównym jak i szczegółowym. Grupą docelową są mieszkańcy Gminy Urszulin. Liczba dodatkowych osób
korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19). 370 RLM Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18 )108
osób, wybudowanych zostanie 10,38 km sieci kanalizacji sanitarnej w Andrzejowie, Urszulinie, Zabrodziu, oraz 4,0 km sieci wodociągowej Grabniaku,
Andrzejowie, Urszulinie. W ramach projektu wykonane zostaną studium wykonalności, dok. Techniczną, zarządzanie i nadzory, promocja i narzędzia ICT
wspomagające obsługę klienta oraz, Monitoring sieci kanalizacyjnej.

RPLU.06.04.00-06-0031/15

GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W URSZULINIE SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

4 799 375,28

3 864 826,17

3 285 102,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-26

2019-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przebudowa ujęcia wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Tuczna

Potrzeba realizacji projektu pojawiła się w ostatnich latach i wynika z: 1.potrzeb mieszkańców gminy Tuczna w zakresie pewnych dostaw dobrej jakości wody
RPLU.06.04.00-06-0031/17
pitnej oraz mieszkańców, dla których uciążliwa jest konieczność korzystania z indywidualnego zaopatrzenia w wodę; 2.problemów technicznych konserwatora
obsługującego awaryjne urządzenia, co generuje wysokie koszty i zagrożenia dla środowiska; 3.obowiązków władz lokalnych powołanych do zapewnienia dostaw
dobrej jakości wody pitnej oraz tworzenia warunków do rozwoju gminy. Dotychczas inwestycja nie została wykonana z uwagi na brak środków. Grupę docelową
stanowią w/w interesariusze główni oraz interesariusze przedmiotowi: środowisko naturalne i jego zasoby oraz potencjalni inwestorzy i turyści. Celem głównym
projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej w gminie Tuczna. Kluczowe rezultaty: przewidywana liczba
osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 1410 os. oraz Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę- 14 os.
Zadania przewidziane do realizacji: 1)Opracowanie studium wykonalności 2)Opracowanie dokumentacji technicznej 3)Przebudowa ujęcia wody w Wólce
Zabłockiej (obejmująca remont studni głębinowych, przebudowę instalacji wewnętrznych oraz części technologicznej, automatyki, sterowania oraz wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej w budynku stacji). 4)Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie stacji ujęcia wody 5)Budowa sieci wodociągowej (2,1 km) 6)Budowa
przyłączy wodociągowych (0,28 km) 7)Nadzór inwestorski 8)Zarządzanie projektem 9)Promocja projektu (kampania informacyjno-promocyjna: tablice
informacyjne, ogłoszenia prasowe, informacje na stronie www gminy, przekazywanie informacji do lokalnych mediów, oznakowanie dokumentacji) Planowane
roboty w zakresie infrastruktury wodociągowej prowadzone będą wyłącznie na terenach, na których zapewnione jest prawidłowe zagospodarowanie powstających
nieczystości.

GMINA TUCZNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 553 901,89

1 269 879,59

1 079 397,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-28

2020-04-28

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i IzdebnoKolonia w gm. Rybczewice

Projekt zakłada wymianę odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Izdebno oraz Izdebno-Kolonia. Budynek stacji wodociągowej (hydroforni) poddany
zostanie remontowi i modernizacji polegającej na wykonaniu elewacji z odpowiednim dociepleniem, wykonaniem nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem
blachodachówką i wykonaniem obróbek blacharskich. Wewnątrz budynku stacji wydzielone zostaną pomieszczenia chlorowni, węzła sanitarnego oraz
hydroforni. Ściany oraz posadzki pomieszczeń licowane będą glazurą i terakotą, a pozostałe powierzchnie malowane farbą emulsyjną. W ramach przebudowy
wymieniona zostanie instalacja elektryczna zalicznikowa. Dodatkowo zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna na budynku mająca na celu
wspomaganie zasilania w energię elektryczną oraz system monitoringu. Monitoring ma na celu pomiar i rejestrację : przepływu wody, ciśnienia wody w sieci,
ciśnienia + poziomu w zbiorniku wody, poziomu lustra wody w studniach głębinowych, zasilania energetycznego ujęcia ( w przypadku braku zasilania ) awarii
pomp , Zakres działania :rejestracja danych z sieci na podstawie detekcji w celu stworzenia profilu użytkownika, na podstawie analizy danych, powiadamianie
sygnałem gsm lub wifi osoby nadzorujące pracę o ewentualnych awariach . Panel fotowoltaiczny zamontowany będzie na płd. stronie budynku stacji
wodociągowej . Poprzez zasilenie UPS panel będzie wspomagał : Monitoring kontrolnego ujęcia, oświetlenie budynku oraz oświetlenie awaryjnego. Kolejnym
elementem jest uruchomienie serwisów, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line (w ramach projektu powstanie serwis
pozwalający na zawieranie umów, odczyty liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, uwagi i skargi, zapytania, dostępność dotychczasowych i nowych usług
itp.). Serwis ten będzie miał również specjalną zakładkę pozwalającą interesariuszom na kontakt i ocenę poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług.
Nie przewiduje sie podłączania nowych użytkowników.

RPLU.06.04.00-06-0032/15

GMINA RYBCZEWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 944 109,50

1 578 091,35

1 341 377,64

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-07-29

2019-01-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci
wodociągowych spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na - wykonaniu 3 studni głębinowych, na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gm Hanna, przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku SUW (rozbudowa -zadaszenie wraz z płytą pod stacjonarny agregat prądotwórczy), remont zbiorników
retencyjnych, przebudowa ogrodzenia, oświetlenia, przebudowa zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych, budowa instalacji
wodociągowych od studni do SUW, instalacji elektrycznych zasilających j monitorujących, wymiana urządzeń technologicznych stacji, utwardzenie ciągów
komunikacyjnych. Wykonanie obudowy i ogrodzenia studni Nr 4 i 5 i obudowy studni nr 1A, - budowie trzech odcinków sieci wodociągowych z rur PVC i PE
spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego tj.; w miejscowości Dołhobrody - 723,90 mb i 151,20 mb w pasie drogi wojewódzkiej Nr 816; w m. Kuzawka 1266,60 mb; w m. Zaświatycze- 1483,50 mb w celu poprawy jakości dostarczanej wody oraz zapewnienia ciągłości jej dostaw do mieszkańców gm. Hanna.
Ponadto w ramach realizacji projektu zakłada się dostawę oraz wymianę wodomierzy u mieszkańców wraz z instalacją systemu zdalnego odczytu. W wyniki
realizacji projektu planuje się zastąpić starą technologię SUW na nowoczesną. Zastosowane nowe rozwiązania pozwolą na ciągłą dostawę wody spełniającej
normy czystości określone prawem. Częścią planowanego proj. jest również stworzenie e-BOK w celu optymalizacji obsługi klientów - odbiorców wody. Grupa
docelowa: mieszkańcy gminy Hanna. Cel gł. zapewnienie mieszkańcom gm. Hanna ciągłości dostaw wody o parametrach zgodnych z Rozp. MZ z dn. 29.03.2007 w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Wskaźniki: Rezultat: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18 ) - 3071
osób, Produkt: Liczba wspartych stacji uzdatniania wody [szt.] | rozliczeniowy - 1 szt.

RPLU.06.04.00-06-0032/17

GMINA HANNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 008 879,30

1 514 427,30

1 287 263,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-24

2019-10-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa infrastruktury w miejscowościach Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I

Doprowadzenie wody do projektowanej sieci rozwiązano w oparciu o istniejący gminny wodociąg PCV O110 mm znajdujący się w m Dubów, Gmina Łomazy.
RPLU.06.04.00-06-0033/15
Lokalizacja sieci wodociągowej w m Dokudów II, Dokudów I, Ortel Książęcy I przebiega przez teren upraw polowych (włączenie do istniejącej sieci), teren
zabudowy kolonijnej, i w zwartej zabudowie mieszkaniowa,. Uzbrojenie (zasuwy, hydranty) zlokalizowano poza działkami prywatnymi, ogrodzeniami, w miejscach
łatwo dostępnych. Ciśnienie robocze w sieci od 0,28 do 0,45 MPa. Zastosowano materiały, armaturę i urządzenia na ciśnienie min. 1 MPa. Istniejące obiekty
budowlane: droga gminna, powiatowa, tereny wykorzystywane rolniczo. Teren uzbrojony w sieć energetyczną i telefoniczną. Projekt sieci wodociągowej umożliwia
budowę przyłączy do istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych w miejscowościach Dokudów II, Dokudów I, Ortel Książęcy I z uwzględnieniem
wymogów dostawy wody w warunkach specjalnych i zaopatrzenia przeciwpożarowego. Sieć zaprojektowano w oparciu o istniejącą na terenie Dubów sieć
wodociągową zasilaną z ujęcia wody i stacji wodociągowej "ŁOMAZY". Charakterystyka sieci: ? Ciśnienie robocze w sieci od 0,28 do 0,45 MPa ? PCV O110 14903,20 m ? PE 110 - 351,20 m Projekt zakłada również budowę przyłączy wodociągowych do 25 gospodarstw domowych wyposażonych na dzień sporządzania
wniosku o dofinansowanie w przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz kolejne 50 przyłączy do gospodarstw domowych wyposażonych w przydomowe
oczyszczalnie ścieków na dzień zakończenia realizacji inwestycji. W ramach kosztów niekwalifikowalnych w projekcie ujęty został VAT od kosztów
kwalifikowalnych. Wobec tego, że sensem realizacji projektu jest umożliwienie przyłączenia do sieci wodociągowej gospodarstw domowych wyposażonych w
przydomowe oczyszczalnie ścieków należy stwierdzić, iż zadania dotyczące realizacji rozbudowy wodociągu realizowane będą na obszarach, na których
zapewnione jest prawidłowe zagospodarowanie powstałych nieczystości.

GMINA BIAŁA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 295 603,49

1 535 089,31

1 304 695,00

84,99 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-02

2018-12-15

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - Dorbozy - Olchowiec - Zamch,
IV etap w miejscowości Babice, oraz przebudowa i remont przepompowni wody w miejscowości Babice

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału osób objętych zbiorczym systemem gospodarowania ściekami, a także zapewnienie wysokiej jakości wody dla
użytkowników, poprzez realizację inwestycji prowadzącej do rozwoju infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi oraz wodą, a co za tym
idzie umożliwienie realizacji zobowiązań akcesyjnych na terenie Aglomeracji Obsza. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: 1) Liczba
dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19) 953; 2) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w
wodę (CI18) 4336; 3) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 4336; 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach
(innych niż przedsiębiorstwa) 1 EPC, 5) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 953;. Grupą docelową projektu są
mieszkańcy Gminy Obsza oraz lokalni przedsiębiorcy. Zadania przewidziane do realizacji: budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i remont
przepompowni wody. Projekt będzie realizowany na terenie aglomeracji od 2 do 10 tys. RLM. Projekt z zakresu modernizacji gospodarki wodnej będzie
realizowany na terenie o prawidłowym zagospodarowaniem powstałych nieczystości. Kanalizacja i Przepompownia wody są zlokalizowane w Babicach,
natomiast remont sieci wodociągowej obejmuje m. Babice, Dorbozy, Obsza, Olchowiec, Wola Obszańska, Zamch. Projekt obejmuje zadania: Studium
Wykonalności, Przygotowanie dokumentacji technicznej na przepompownię wody, Budowa kanalizacji sanitarnej (w technologii ciśnieniowiej o łącznej długości
8,04 km), Przebudowa i remont przepompowni wody (zakres obejmuje remont budynku, remont zbiorników i przewodów, wymianę technologii, budowę zbiornika
wyrównawczego i prace przy studzience neutralizatora), Promocja projektu, Inspektor nadzoru, Remont sieci wodociągowej (wymiana wodomierzy na terenie
całej gminy łącznie 1051szt. i hydrantów w liczbie 173 szt.).

GMINA OBSZA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

9 606 087,42

7 801 805,70

4 973 651,11

63,75 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-22

2020-10-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów

Projekt "Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów " w ramach RPO WL na lata 2014-2020 polega na budowie i modernizacji
RPLU.06.04.00-06-0034/15
podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Baranów. Szczegółowy zakres projektu obejmuje: 1.Modernizacja i
przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Baranów, ul.Wschodnia polegająca na położeniu nowego podziemnego kolektora wzdłuż drogi, połączeniu go z
podobnym kolektorem na ul.Zagrody i wyłączeniu z eksploatacji starego wodociągu. Dodatkowo realizowanych będzie 8 przyłączy (do nieruchomości, które
posiadają system odprowadzenia ścieków) oraz 3 hydranty ppoż.wraz z zasuwami.Łączna długość sieci magistralnej wyniesie 300 m, przyłączy 134 m.Nowa sieć
wodociągowa będzie eksploatowana zamiast starej. 2. Przebudowa stacji wodociągowej zlokalizowanej na działce położonej w miejscowości Śniadówka
oznaczonej numerem ewidencyjnym 305/2 stanowiącej własność Gminy Baranów. Całe wyposażenie technologiczne studni oraz budynku hydroforni zostanie
wymienione na nowe . Wymianie ulegną również przewody technologiczne zewnętrzne i zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, drogi i place wewnętrzne oraz
zieleń). 3.Przebudowa stacji wodociągowej zlokalizowana jest na działce położonej w miejscowości Czołna oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/1 stanowiącej
własność Gminy Baranów. Zastosowanie zestawów hydroforowych wyposażonych w nowoczesny system sterowania pozwoli na monitorowanie ich pracy i
zabezpieczenie przed powstawaniem strat wody przez wcześniejsze wykrywanie i zgłaszanie ewentualnych awarii wodociągu . Grupą docelową projektu będą
mieszkańcy i podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Baranów .Dzięki temu poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie, oraz
poprawi się stan sanitarny mieszkańców. Przewidywana łączna liczba mieszkańców, którzy skorzystają z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę wyniesie
4094 osoby.

GMINA BARANÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 650 891,89

1 356 798,21

1 153 278,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-06-12

2018-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Jedlanka, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka, Stara
Jedlanka PGR i Drozdówka - III etap

Projekt zakłada budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Nowa Jedlanka, Rudka
Starościańska, Stara Jedlanka i Drozdówka o długości 12,81 km w Aglomeracji . Kolejnym elementem jest uruchomienie serwisów, za pośrednictwem których
użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line (w ramach projektu powstanie serwis pozwalający na zawieranie umów, odczyty liczników, pobieranie
opłat, stan rozliczeń, uwagi i skargi, zapytania, dostępność dotychczasowych i nowych usług itp.). Serwis ten będzie miał również specjalną zakładkę pozwalającą
interesariuszom na kontakt i ocenę poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Uścimów, bezpośrednimi
interesariuszami projektu będą mieszkańcy podłączeni do wybudowanej kanalizacji sanitarne. Przewidywana liczba korzystających z ulepszonego oczyszczania
ścieków- 1148 szt.Liczba planowanych do wybudowania przepompowni głównych ścieków: 1 szt. (lokalizacja- Drozdówka).

RPLU.06.04.00-06-0034/17

GMINA UŚCIMÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

5 207 291,04

4 248 529,30

3 611 249,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-05

2019-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska

Głównym celem projektu jest poprawa jakości dostarczanych wód na cele socjalno - bytowe poprzez modernizację istniejącej infrastruktury wodociągowej na
obszarze wiejskim Gminy. Celami szczegółowymi są: -poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez działania mające na celu zapewnienie dostępu do
wysokiej jakości wody, -przeciwdziałanie skutkom suszy i zapewnienie ciągłości dostaw, -zmniejszenie strat w dostawach wody oraz zmniejszenie ryzyka
wystąpienia awarii. Realizacja celu głównego i szczegółowych zapewni poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska
naturalnego, a także umożliwi rozwój przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Gminy. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczeń
środowiska naturalnego oraz prawdopodobieństwa chorób u ludzi i zwierząt wywołanych kontaktem z zanieczyszczoną wodą. W wyniku osiągnięcia założonych
celów możliwy będzie społeczny, turystyczny i gospodarczy rozwój obszarów wiejskich Gminy Leśna Podlaska. Grupy docelowe: mieszkańcy gminy,
przedsiębiorcy. Zaplanowany do realizacji projekt zakłada modernizację ujęcia wody (m.in. montaż instalacji PV o mocy 5 kW) w m. Leśna Podlaska wraz z
budową zbiornika wyrównawczego, modernizacja i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w m. Bordziłówka Nowa i Zaberbecze oraz Leśna Podlaska (budowa
740 m sieci i modernizacja 220 m), instalację system radiowego odczytu wodomierzy wraz z montażem wodomierzy (10 kpl.). Dzięki zrealizowaniu projektu w
założonym zakresie obszar gminy zostanie w pełni zwodociągowany. Po realizacji projektu liczba użytkowników sieci wzrośnie o 5 osób, ponadto dla 3848
poprawie ulegnie jakość dostarczanej wody. Wszyscy nowi odbiory wody maja zapewnione prawidłowe zagospodarowanie ścieków.

RPLU.06.04.00-06-0035/15

GMINA LEŚNA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 550 583,79

1 253 826,43

1 065 752,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-05-19

2018-10-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIKUSZEWSKIE

Proj. polegający na rozbudowie systemu odbioru ścieków w gm. Urzędów poprzez zwiększenie ilości osób podłączonych do rozbudowanej sieci kan. sanitarnej
spowoduje zwiększenie dostępności i wydajności systemu odbioru ścieków oraz poprawę jakości obsługi w ramach gosp. ściekowej na terenie Gm., poprawę i
ochronę stanu środ. naturalnego czystości wód i gleby, ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gm. i dostosowanie gospodarki ściekowej do wymagań środow.
Polski i UE. Z wybudowanej sieci będzie mogła skorzystać większa liczba gosp. dom., zaś poziom świadczonych usług zostanie zwiększony i rozszerzony (BOK).
Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków zwiększy się z 24,5% do ok. 29,5%. Wzrost ilości podłączeń do sieci kanalizacji san. na terenie gminy
zapewni lepszy dostęp do tych usług, a tym samym doprowadzi do wyrównania różnic w dostępie do infrastruktury technicznej obszarów wiejskich. Zmniejszą się
dysproporcje pomiędzy obszarami miejskimi wojew. a obszarem wiejskim jakim jest Gm. Urzędów. Proj. zakłada budowę sieci kana. sanitarnej systemu
mieszanego grawitacyjno - ciśnieniowego w miejs. Mikuszewskie wraz z włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej w obrębie Wodna. Wsk. produktu:
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 5,62 km Wsk. rezultatu: Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 480 osób
Liczba dodatkowych os. korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19) - 480 osób Interesariusze główni: pracownicy UM Urzędów, pracownicy ZGK,
Zespół projektowy; Zarząd Woj.Lubelskiego (ZWL), Depar. Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego, wykonawcy inwestycji, Generalny
Wykonawca, Inspektor nadzoru bud., Podmioty doradcze. Interes. drugorzędni: miesz. bezpośr. podłączeni w ramach proj., pozostali miesz., Podm. gosp.
funkcjonujące w Gm. Interes. kontekstowi: Gm. konkurujące o środki w ramach przedm. konkursu, lokalne media, Os. narażone na negatywne oddziaływanie prac
budow.

RPLU.06.04.00-06-0035/17

GMINA URZĘDÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

3 115 928,26

2 317 900,85

1 970 215,71

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-06-28

2020-10-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeczyce

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie sieci tłocznej o długości ok. 3156 m wraz z 1 główną przepompownią ścieków oraz 60 przepompowniami
przydomowymi. Zadaniem przepompowni głównej jest zebranie ścieków z przewodów ciśnieniowych zbiorczych i przetłoczenie ich do studni rozprężnej odbiornika ścieków w m. Sokołówka. Projektowanych jest także 60 szt. przyłączy kanalizacyjnych do budynków. Sieć kanalizacyjna poprowadzona zostanie w
przeważającej części w pasie istniejącej drogi gminnej oraz w działkach prywatnych Właścicieli i gruntach rolnych, a także częściowo w pasie drogi powiatowej
nr 2914L. Zakresem projektu objętych zostanie 235 osób - mieszkańców m. Rzeczyce oraz częściowo Kąty. Projekt zakłada instalację 38 paneli fotowoltaicznych o
mocy 10kWp (9880 kWp) na potrzeby oczyszczalni ścieków we Frampolu. W celu zagwarantowania wysokiej sprawności infrastruktury wariant zakłada się
wykorzystanie nowoczesnych systemów zarządzania pracą przepompowni ścieków oraz monitorowania ich pracy w oparciu o wykorzystanie technologii
GSM/GPRS. Przewiduje się również wykorzystanie systemu IT wspomagającego zarządzaniem gospodarką wodno-ściekową. W ramach projektu powstanie m.in.
portal internetowy o przykładowych funkcjonalnościach: AKTUALNOŚCI - informacje o wydarzeniach i projektach kierowanych do mieszkańców; FINANSE informacje dotyczące spraw finansowych; newsletter; SERWIS, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line (w tym odczyty
liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, dostępność dotychczasowych i nowych usług itp.); OCENA poziomu satysfakcji użytkowników oraz zakładka UWAGI
SKARGI I ZAPYTANIA. Ponadto stworzona zostanie baza punktów adresowych, z umiejscowionymi i opisanymi inwestycjami związanymi z gospodarką wodnościekową.

RPLU.06.04.00-06-0036/15

GMINA FRAMPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 122 721,29

1 648 977,25

1 051 222,99

63,75 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-05-22

2017-11-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w aglomeracji Piotrowice oraz modernizacja ujęć
wody w Strzyżewicach i Pszczelej Woli

Celem głównym projektu jest: zwiększenie udziału osób objętych zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzyżewice. Grupą docelową są
RPLU.06.04.00-06-0037/15
odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków z terenu gminy Strzyżewice (w tym m.in. z terenu aglomeracji w zakresie rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej). Liczba osób, które skorzystają z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniesie 2517 (w tym nowopodłączonych 717 oraz 1800 osób obecnie
podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej). Liczba osób, które skorzystają z ulepszonego zaopatrzenia w wodę wyniesie 6827 osób (osoby obecnie podłączone
do sieci wodociągowej). Powyższe rezultaty zostaną osiągnięte w wyniku realizacji zakresu rzeczowego projektu, który obejmuje następujące przedsięwzięcia: 1)
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Piotrowice w Piotrowicach, Bystrzycy Starej i Bystrzycy Nowej 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w
Piotrowicach - zakup i montaż prasy taśmowej do odwadniania osadu wraz z linią higienizacji osadu, zakup stacji dmuchaw oraz montaż instalacji
fotowoltaicznej do awaryjnego oświetlenia oczyszczalni 3) Modernizacja ujęcia wody w Strzyżewicach - montaż instalacji fotowoltaicznej do awaryjnego
oświetlenia obiektu, zakup chloratora, instalacja elektr. autom. systemu kontroli wydobycia, magazyn., uzdatnia. i dystrybucji wody wraz z sygnaliza. GPS o
zaistniałych awariach oraz wyznaczenie stref dostępu. Planowana jest wymiana wodomierzy na nowe pozwalające na automatyczne przesyłanie stanów licznika
do działu sprzedaży(121 wodomierzy w Bystrzycy Starej i Bystrzycy Nowej na odcinku planowanej sieci kanalizacyjnej) 4)Modernizacja ujęcia wody w Pszczelej
Woli - zakup nowej pompy głębinowej. Ponadto w ramach projektu uruchomiony zostanie serwis, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli dokonywać
transakcji on-line (m.in. zawieranie umów, odczyty liczników, pobieranie opłat, zapytania) oraz będzie badany poziom satysfakcji użytkowników z otrzymywanych
usług.

GMINA STRZYŻEWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

5 745 084,00

4 408 843,64

2 810 637,82

63,75 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-23

2018-12-21

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z
pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz
do wodociągu gminnego w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę w Gminie Milejów. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez dwa cele szczegółowe tj.
modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie
oraz do wodociągu gminnego w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada. Osiągnięcie celów projektu przyczyni się do poprawy warunków życia
mieszkańców Gminy Milejów i warunków działania przedsiębiorców lokalnych, co będzie możliwe dzięki minimalizacji ryzyk związanych z przerwami w dostępie
do wody oraz podniesieniem jej jakości. Osiągnięcie celów projektu umożliwi, poprzez redukcję strat wody, zmniejszenie presji wywieranej na środowisko
naturalne. Mając na uwadze powyższą analizę zarówno cel główny, jak i cele szczegółowe stanowią łącznie logiczną i spójną całość, która umożliwi spełnienie
wszystkich zidentyfikowanych potrzeb interesariuszy, a także rozwiązanie opisanych we wcześniejszych rozdziałach problemów. Cel główny będzie realizowany
poprzez osiągnięcie wskaźników rezultatu: 1)Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę(1074 os) 2)Przewidywana liczba
dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę(1074 os) 3)Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody 1600 m3/dobę Długość sieci
wodociągowej 494,5 m. Budowana sieć ma na celu włączenie SUW do sieci wodnej w Milejowie, nie ma na celu podłączania nowych użytkowników. Zakres prac
wg działek: 515/33-modernizacja SUW wraz pompownią II st, 515/64,488,491/1-rozdzielcza sieć wodociągowa do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do
wodociągu gminnego w ul.Klarowskiej w m.Milejów-Osada 491/2,540/16,514, 504/1- rozdzielcza sieć wodociągowa do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz
do wodociągu gminnego w ul.Klarowskiej w m.Milejów-Osada 489/4 - rozdzielcza sieć wodociągowa do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu
gminnego w ul.Klarowskiej w m. Milejów-Osada

RPLU.06.04.00-06-0038/15

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MILEJOWIE SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 264 710,58

1 028 219,98

873 986,98

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-01-01

2019-03-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców, przedsiębiorców i turystów w dobrej jakości
wodę pitną. Rezultatem projektu jest liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 8039 osób. Grupami docelowymi są mieszkańcy, turyści i
przedsiębiorcy z terenu gminy (szczegółowy opis znajduje się w studium wykonalności). Projekt przewiduje budowę i przebudowę ujęcia wody w Turce na działce
nr 1217/32, budowę sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym na działkach nr 1231/1 i 1231/2 oraz modernizację ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym na
działce nr 289/2. Wybrany wariant realizacji przewiduje maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i minimalizację kosztów. Wariant ten jest
najszybciej wykonalny z uwagi na najmniej skomplikowany charakter i ograniczenie spraw proceduralnych do minimum. Nieskomplikowany charakter wariantu
nie wymagania angażowania lub zatrudniania nowych osób. W ramach projektu przewidywane jest również wykonanie na budynku ujęcia w Turce i Łuszczowie
Pierwszym instalacji fotowoltaicznych służących do zasilenia ujęć, a także stworzenie serwisu ICT, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli dokonywać
transakcji on-line, do przesyłania stanów licznika (zdalnie) oraz niezbędnego do oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. Kluczowymi
rezultatami projektu są: Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę-8039os. Liczba dodatkowych osób korzystających z
ulepszonego zaopatrzenia w wodę-8039os. W ramach projektu planowana jest również wymiana 1320 wodomierzy u osób, które mają uregulowaną gospodarkę
ściekową (podłączenie do kanalizacji sanitarnej) na wodomierze z odczytem zdalnym jako nowoczesne systemy monitoringowe.

RPLU.06.04.00-06-0038/17

GMINA WÓLKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

3 169 626,76

2 582 542,08

2 195 160,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-06

2019-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłowiec

Przedmiotem projektu jest budowa 2,44 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami -43szt.(1,56 km) oraz zamontowanie 2 szt. lamp solarnych oraz stworzenie
serwisu www w miejscowości Wisłowiec w Gminie Stary Zamość. stare wodociągi wykonane z rur azbestocementowych ulegają częstym awariom oraz powoduje
straty na sieci. Awarie powodują przerwy w dostawie wody i ograniczenie w jej korzystaniu. Niewystarczający stan wyposażenia gminy w instalację wodociągowa
powoduje pogorszenie warunków życia mieszkańców oraz pogorszenie stanu środowiska naturalnego poprzez zastosowanie azbestocementu. Zakres projektu:
wybudowanie rurociągu z rur PE, wybudowanie 41 przyłączy, zamontowanie na istniejących przepompownia 2 szt. lamp solarnych. wdrożona technologia jest
nowoczesna i sprawdzona w fazie eksploatacji. Grupę docelową projektu tworzą mieszkańcy Gminy Stary Zamość w miejscowości Wisłowiec. W miejscu
realizacji projektu zapewnione jest prawidłowe zagospodarowanie nieczystości poprzez przydomowe oczyszczalnie ścieków.

RPLU.06.04.00-06-0039/15

GMINA STARY ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

473 922,45

266 902,24

226 866,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-13

2018-02-28

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa

Celem głównym projektu jest uporządkowanie systemu odprowadzania ścieków sanitarnych z posesji w m.Werbkowice. Rezultaty opisane w sekcji
3.3.Gr.docelowa:mieszkańcy/właściciele posesji przy ul.Parkowej,Piłsudskiego,Szkolnej,Przemysłowej. Projekt jest zgodny z MPZP m.Werbkowice. Projekt
obejmuje budowę i przebudowękanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice o łącznej dł. 1177,5m w zakresie:1.Przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej
ścieki z budynków przy ul. Parkowej, Piłsudskiego, Szkolnej,Przemysłowej(blok awaryjny) łączna długość 1097m. Przebudowana kanalizacja będzie obsługiwała
mieszkańców tych ulic w liczbie 653os.2.Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynków przy ul.Przemysłowej (działka nr 313;314/1;314/3) o
długości 80,50m. Produkt powstały w wyniku budowy będzie obsługiwał budynki o nr 6 i 7 w liczbie ludności 43; 3.Przyłącze zbiorcze przy ul.Przemysłowej
długości-113,00 m+Studnie rewizyjne(nie objęte wnioskiem o dofinansowanie).Wykonane wg odrębnego projektu budowlanego i włączone do projektowanego
kanału sanitarnego wykazanego w zadaniu nr2(budowa).4.Aparat przenośny do poboru próbek ścieków i wody-1szt 5.Sektrofometr przenośny-1szt. 6.zestaw
fotowoltaiczny kompatybilny z aparatem przenośnym-1szt.7.termostat z blokiem grzewczym-1szt 8.Uruchomienie serwisu internetowego-1szt. 9.Promocja
projektu(tablice informacyjne-3szt i pamiątkowa-1szt, naklejki na sprzęt,informacje w prasie lokalnej-2ogł). Realizacja zadania będzie przebiegała dwu
wariantowo: a) metodą wykopową,z grawitacyjnym spływem ścieków do istniejących studzienek zbiorczych przy przepompowniach ścieków,wykonanych w
poprzednim etapie realizacji kanalizowania miejscowości Werbkowice o łącznej długości-930,5mb.b)metodą bez wykopową tzw.przewiertem o łącznej dł.247mb.

RPLU.06.04.00-06-0040/15

GMINA WERBKOWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

642 502,35

476 718,05

405 210,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-16

2017-08-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełżec

Celem głównym projektu jest "Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Bełżec przyczyniająca się do poprawy stanu wód gruntowych jak i
powierzchniowych, minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego". Realizacja projektu umożliwi
poprawę stanu infrastruktury technicznej (rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi
podstawę potencjału rozwoju Gminy i wpływa zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z
realizacji projektu na poziomie jego realizacji będą: * mieszkańcy Gminy Bełżec * instytucje oraz organizacje znajdujące się w Gminie Bełżec * firmy,
przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w obrębie Gminie Bełżec * instytucje oraz organizacje znajdujące się na terenie Gminy Bełżec.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełżec. Powyższe działanie mają na celu zwiększenie przepustowości
oczyszczalni umożliwiającej odbiór ścieków z nowo kanalizowanych obszarów. Rozbudowa polegać będzie na budowie kolejnego reaktora oczyszczania ścieków
w skład którego będą wchodziły dwa ciągi technologiczne wyposażone w: komorę denitryfikacji, nitryfikacji, osadnik wtórny pionowy ze zgarniaczem osadu,
komorę stabilizacji osadu nadmiernego oraz pompownię osadu powrotnego wspólną dla obu nowych ciągów. Dodatkowo planuje się zabudowę silosu na wapno
wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi i energetycznymi. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki rezultatu: 1) Liczba
dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 520 osób, 2) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania
ścieków - 610 osób, 3) Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - 1 szt. 4) Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 2448 RLM.

RPLU.06.04.00-06-0040/17

GMINA BEŁŻEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 148 434,89

1 746 695,03

1 484 690,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-10

2020-10-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami ścieków w Kamionce - etap IV

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionka, na terenie aglomeracji Kamionka. Wybudowana zostanie sieć grawitacyjna RPLU.06.04.00-06-0042/17
i tłoczna o długości 4673,5 m z dwiema przepompowniami ścieków (długość kanalizacji w aglomeracji = 3730 m, długość sieci poza aglomeracją - 943,5m). W
projekcie zaplanowano 106 podłączeń, co umożliwi korzystanie z systemu kanalizacji sanitarnej 498 osobom (techniczna możliwość przyłączeni, które obecnie
nie są podłączone do sieci. Projekt ma charakter kolejnego etapu prac związanych z rozbudową kanalizacji w aglomeracji Kamionka. Głównym problemem na tym
terenie jest wysoki poziom zwodociągowania, a jednocześnie występujące deficyty w dostępie do sieci. Działki objęte niniejszym projektem są już
zwodociągowane, a brak jest na nich dostępu do kanalizacji sanitarnej. Celem projektu jest poprawa proporcji pomiędzy siecią wodociągową, a kanalizacyjną, co
doprowadzi do zapewnienia właściwej gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kamionka. Zadania zaplanowane w projekcie mają charakter prac
budowlanych związanych z budową kanalizacji. Zadania podzielone są na prace dotyczące sieci i przepompowni ścieków. Grupą docelową efektów projektu są: mieszkańcy zainteresowani podłączeniem do sieci kanalizacji - uzyskają oni dostęp do usługi odbioru ścieków - Gmina Kamionka, która jest ustawowo
odpowiedzialna za gospodarkę komunalną na swoim terenie, w tym uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kamionka - dzięki projektowi
zwiększy się wskaźnik skanalizowania tej aglomeracji. Ponadto Gmina przybliży się do osiągnięcia celu zapewniania na swoim terenie właściwej infrastruktury
technicznej, Realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia w okresie trwałości wskaźników: - rezultatu "Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków": 498 osób - produktu "Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej": 3,73 km.

GMINA KAMIONKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 952 708,85

2 104 577,27

1 788 890,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-11

2018-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu

Przedmiotem projektu jest przebudowa (modernizacji) obecnego budynku UW wraz z budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego oraz instalacja nowych
urządzeń do przesyłu wody. Budynek ujęcia wody został wybudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku i dotychczas nie przechodził kompleksowych remontów.
Jest w bardzo złym stanie technicznym oraz znacznie odbiega od stawianych warunków energetycznych i sanitarnych dla tego typu obiektów. Występują liczne
przecieki z dachu, tynk na elewacji jest uszkodzony i odpadający dużymi powierzchniami. Okna i drzwi są nieszczelne. Przestarzałe urządzenia ulegają awariom, a
cały system jest mało wydajny. Stacja obsługuje łącznie 5875 mieszkańców, 175 podmiotów gospodarczych, 12 budynków użyteczności publicznej. Istniejący
naziemny betonowy zbiornik retencyjny wody nie zaspakaja potrzeb interesariuszy w zakresie ciągłości dostawy wody i gromadzenia zapasu wody. Wybudowanie
nowego zbiornika wody pozwoli retencjonować wodę, szczególnie konieczną w okresach letnich. Pogarsza to warunki higieniczno-sanitarne. Awarie i spadki
ciśnienia powodują przerwy w dostawie wody i ograniczenia w korzystaniu z niej, w tym do celów produkcyjnych i rolniczych. Generuje to straty dla rolnictwa i
firm. Gmina ponosi wysokie nakłady na eksploatację. Niewystarczający stan wyposażenia gminy w infrast. tech. zaopatrzenia w wodę prowadzi do pogorszenia
warunków życia mieszkańców, prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej oraz pogorszeniu stanu środowiska.Zakres projektu: przebudowa i
modernizacja budynku UW, budowa zbiornika retencyjnego, zamontowanie nowych pomp głębinowych i nowych obudów, wymiana zaworów i przebudowa
rurociągów w komorze zasuw, położenie rurociągów zewnętrznych, instalacja nowego agregatu pompowego w budynku stacji, nowa instalacja wod-kan oraz
ogrzewania, instalacja zestawu solarnego do CWU, instalacja elektryczna stacji wraz z wew. oświetleniem obiektu, automatyka pracy stacji, utwardzenie terenu,
opaska odwadniająca i ogrodzenie dz.

GMINA SIEDLISZCZE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 618 994,68

1 325 500,79

1 006 598,28

75,94 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-12-02

2018-08-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.06.04.00-06-0033/17

RPLU.06.04.00-06-0043/15

Remont-modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości
Biała Gm. Radzyń Podlaski, pow. radzyński, woj. lubelskie

Potrzeba realizacji projektu pojawiła się w ostatnich latach i wynika ze zbliżającego się końca okresu żywotności technicznej urządzeń. Dotychczas inwestycja nie RPLU.06.04.00-06-0043/17
została zrealizowana z uwagi na brak środków finansowych. Potrzeba realizacji projektu wynika z potrzeb i problemów interesariuszy: 1. Potrzeba mieszkańców
gminy Radzyń Podlaski w zakresie dostaw wody pitnej oraz mieszkańców, dla których uciążliwy jest obecny stan jakości wody pitnej. 2. Problemów konserwatora
obsługującego psujące się urządzenia, co generuje wysokie koszty i zagrożenia środowiska. 3. Obowiązków władz lokalnych powołanych do zapewnienia dostaw
dobrej jakości wody pitnej oraz tworzenia warunków do rozwoju gminy. Grupę docelową projektu stanowią w/w interesariusze główni, a pośrednio również
interesariusze przedmiotowi: środowisko naturalne i jego zasoby oraz potencjalni inwestorzy i turyści. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu oraz
jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej na terenie gminy Radzyń Podlaski. Kluczowy rezultat założony w projekcie to wzrost przewidywanej l.
osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Zadania przewidziane do realizacji obejmują: 1)opracowanie dokumentacji kosztorysowej
2)Przebudowę stacji ujęcia i uzdatniania wody w Białej, obejmującą (remont budynku, zagospodarowanie terenu stacji, remont instalacji technologicznej, remont
zbiorników retencyjno-wyrównawczych, remont instalacji elektrycznej i kontrolno-pomiarowej, remont studni, budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 5kW)
3)Promocję projektu 4)Zarządzanie projektem 5)Nadzór inwestorski 6)Zakup wodomierzy 7)Wymiana wodomierzy 8)Dostosowanie obecnego programu
księgowego do odczytu liczników radiowych oraz do obsługi interesantów on-line 9)Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi interesantów on-line.
Odbiorcy wody w miejscowości Radowiec i Zabiele, u których będą wymieniane wodomierze jest zapewnione prawidłowe zagospodarowanie ścieków dzięki sieci
kanalizacji.

GMINA RADZYŃ PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 737 067,98

1 357 056,42

1 153 497,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-12

2019-09-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Jeziorzany - Etap II

Zadanie składa się z budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wola Blizocka oraz budowy ujęcia wody w m. Krępa. Planowany zakres robót obejmuje wykonanie
kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami domowymi oraz rurociąg tłoczny z przepompownią ścieków. Liczba osób podłączonych do kanalizacji 172 + 60
sezonowych. Ponadto, wybudowane zostanie zapasowe ujęcie wody dla działającej w miejscowości Krępa stacji Uzdatniania Wody (SUW) - ujęcie wody, roboty
budowlane, instalacje techniczne, budowa szachtu studziennego - wykonanie rurociągów z włączeniem ujęcia do hydroforni, - uzbrojenie nowo wybudowanej
studni min. instalacja pompy głębinowej wraz z zasilaniem elektrycznym Projekt zakłada wykonanie odwiertu studziennego nr 2 w obrębie działającego obiektu
hydroforni z jego włączeniem do technologii uzdatniania wody. Powstanie ujecie wody (studnia) o wydajności zgodnej z posiadanym przez gminę Jeziorzany
pozwoleniem wodno-prawnym na pobór wód podziemnych. Projektowana wydajność do 30 m3 H2O/h. Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Krępie nie
wpłynie w żaden sposób na środowisko naturalne. Pozwoli na zaopatrywanie mieszkańców w wodę o odpowiedniej jakości. Wykonanie studni nr. 2. Pozwoli na
nie przerwanie zaopatrywanie mieszkańców gminy w wodę, w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych np. uszkodzenie jednej ze studni. Liczba osób
korzystających z wodociągu Krępa wynosi 2663 mieszkańców zamieszkujących w 871 gospodarstw domowych. Studnie zaworowe wyposażone są w odpowiednie
czujniki monitujące pracę studni oraz przepływ ścieków, stany alarmowe (awarie ) studni oraz przepompowni z funkcją zdalnego powiadamiania operatora
instalacji. Instalacja OZE panele fotowoltaiczne na potrzeby rozproszonych układów pomiarowych monitoringu zaworów i sieci kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej: podtrzymywanie pracy instalacji monitoringu w przypadku braku zasilania oraz obniżenie kosztów zaopatrzenia w energię dla urządzeń
monitorujących i sterowniczych,

RPLU.06.04.00-06-0044/15

GMINA JEZIORZANY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

4 720 110,52

3 865 537,01

3 285 706,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2014-10-01

2019-06-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Końskowola

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału osób objętych systemem zaopatrzenia w wodę oraz zbiorczym systemem gospodarowania ściekami poprzez
realizację inwestycji prowadzącej do rozwoju infrastruktury wod - kan. Projekt realizuje cele Działania 6.4 RPO WL: Gospodarka wodno-ściekowa.
Zidentyfikowane cele są pożądane przez wnioskodawcę i interesariuszy. Rezultaty: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę
(CI18): - 65, Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 65, Długość wybudowanej sieci wodociągowej 3,45km, Długość
przebudowanej sieci wodociągowej 0,167 km. Odbiorcy: mieszkańcy, przedsiębiorcy. Zadania: Sieć wodociągowa Skowieszyn; Sieć wodociągowa Wronów;
Przebudowa sieci ul. Pożowska; Dokumentacja techniczna; Nadzór inwestorski; Opracowanie Studium wykonalności; Koszty zarządzania; Koszty promocji. W
ramach kosztów niekwalifikowanych zrealizowana zostanie Sieć kanalizacji sanitarnej Skowieszyn. Inwestycja obejmuje miejscowości Skowieszyn (budowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej), Końskowola (przebudowa sieci wodociągowej) oraz Wronów (budowa sieci wodociągowej). Dla nowych odbiorców wody
zapewnione jest prawidłowe zagospodarowanie ścieków poprzez wybudowanie w ramach tego projektu w pasie drogi sieci kanalizacyjnej, która umożliwi
odprowadzenie i zagospodarowanie ścieków.

RPLU.06.04.00-06-0044/17

GMINA KOŃSKOWOLA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 903 845,65

880 073,08

748 062,08

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-10

2018-09-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża poprzez rozbudowę sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz modernizację elementów sieci wodociągowej

Projekt pod nazwą: "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni
ścieków oraz modernizację elementów sieci wodociągowej" będzie uwzględniał cel główny projektu jakim jest zrównoważony rozwój oraz ochrona środowiska
naturalnego Gminy Niedrzwica Duża, którego realizacja będzie przebiegać poprzez wdrażanie działań polegających na budowie sieci kanalizacyjnej o długości 10
153 m, budowie stanowiska na osad odwodniony o powierzchni 56 m2, instalacji paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków o mocy 26,8 kWp, wymianie
wodomierzy na nowoczesne z nakładkami do odczytu radiowego, a także zakupie urządzenia do badania jakości ścieków. Rezultatem wprowadzonych działań
będzie wzrost liczby osób korzystających z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę oraz ulepszonego oczyszczania ścieków. Realizacja projektu będzie
zaspokajała potrzeby grupy docelowej jaką są mieszkańcy gminy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na jej terenie poprzez poprawę jakości
życia, a także polepszenie dostępu do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co jednocześnie podniesie podniesie atrakcyjność inwestycyjną obszaru i stworzy
korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i mieszkalnictwa przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska naturalnego. W ramach projektu
zostanie wymienionych 277 wodomierzy. 133 wodomierze zostaną wymienione u odbiorców, którzy podłączeni są do istniejącej sieci kanalizacyjnej natomiast
144 wodomierze zostaną wymienione u osób ( odbiorców ), u których planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach niniejszego projektu. W
związku z tym spełniony będzie wymóg związany z prawidłowe zagospodarowaniem powstałych ścieków.

RPLU.06.04.00-06-0046/15

GMINA NIEDRZWICA DUŻA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

5 313 598,19

4 135 399,43

3 515 089,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-26

2018-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski

Potrzebna realizacji projektu pojawiła się w ostatnich latach i wynika ze zbliżającego się końca okresu żywotności technicznej urządzeń. Dotychczas inwestycja
RPLU.06.04.00-06-0046/17
nie została zrealizowana z uwagi na brak środków finansowych. Potrzeba realizacji projektu wynika z potrzeb i problemów interesariuszy: l. potrzeb mieszkańców
gminy Ostrów Lubelski w zakresie dostaw wody pitnej oraz mieszkańców, dla których uciążliwy jest obecny sposób rozliczenia usług 2. problemów konserwatora
obsługującego psujące się urządzenia, co generuje wysokie koszty i zagrożenia dla środowiska 3. obowiązków władz lokalnych powołanych do zapewnienia
dostaw dobrej jakości wody pitnej oraz tworzenia warunków do rozwoju gminy. Grupę docelową projektu stanowią w/w interesariusze główni, a pośrednio
również interesariusze przedmiotowi: środowisko naturalne i jego zasoby oraz potencjalni inwestorzy i turyści. Celem głównym projektu jest podniesienie
poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej na terenie gminy Ostrów Lubelski. Zadania przewidziane w projekcie to: studium
wykonalności; wymiana i przebudowa sieci wodociągowej istniejącego wodociągu na terenie miasta Ostrów Lubelski; rozbudowa części technologicznej Stacji
Uzdatniania Wody; budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,95 kWp zlokalizowanej na gruncie; sprawowanie nadzoru inwestorskiego; promocja projektu
(2xtablica informacyjno-pamiątkowa, 2xogłoszenie do prasy); wykonanie systemu ICT; zarządzanie projektem. Rezultaty projektu to: l. dodatkowych os.
korzystających z ulepszonego zaopatrz. w wodę-100;przewidywana l. os. korzystających z ulepszonego zaopatrz. w wodę-2438;wydajność dobowa ujęć wody360;l. wsparty stacji uzdatniania wody-1. Dla nowych odbiorców wody jest zapewnione prawidłowe zagospodarowanie ścieków przez sieć kanalizacyjną.

GMINA OSTRÓW LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 979 356,10

2 414 110,65

2 051 994,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-17

2020-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy

Celem projektu jest modernizacja do 2019 roku systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Międzyrzec Podlaski, w tym również wyposażenie w systemy
zmniejszające straty w dostawach i zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt służb, zajmujących się monitoringiem jakości
wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych dla minimum 1899 mieszkańców gminy Międzyrzec Podl. Interesariusze projektu:: 1) władze samorządowe gminne
2) mieszkańcy - wybór dokonany w wyniku konsultacji zakresu inwestycji oraz naboru deklaracji. 3) Instytucje publiczne, przedsiębiorstwa usługowe (klienci) wybór dokonany w wyniku konsultacji zakresu inwestycji oraz naboru deklaracji. 4) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 5) Władze województwa
odpowiadają za wyznaczenie celów strategicznych. Wybór wynika z zakresu zadań województwa - opracowanie i realizacja strategii rozwoju województwa 6)
Dostawcy usług - wybór będzie przeprowadzony zgodnie z PZP i zasadami konkurencyjności 7) Właściciele i pracownicy lokalnych przedsiębiorstw Zainteresowanie współpracą podczas realizacji inwestycji oraz po zakończeniu projektu - jako potencjalni beneficjenci dalszych etapów 8) Wszyscy mieszkańcy
gminy jako odbiorcy działań inf.-promocyjnych na temat funduszy unijnych i o projekcie 9) Media Projekt zawiera nowoczesne, energooszczęd.rozwiązania
technicz.i technologiczne - realizacja projektu zakłada montaż nowoczesnych, energooszczędnych pomp głębinowych, nowoczesny zestaw sieciowy, montaż
instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody, która pozwoli na wykorzystanie do pracy stacji energii odnawialnej. Przebudowa stacji obejmuje
wykonanie pełnej automatyki opartej o programowalny sterownik PLC z panelem operator. dzięki czemu praca SUW i ujęcia wody będzie w pełni
zautomatyzowana, podczas gdy obecnie wszystkie czynności należy wykonać ręcznie. Wykonany zostanie system wizualiz.procesu SUW, zdalne sterowanie,
monitoring z transmisją danych do centralnej dyspozytorni.

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 116 107,58

1 726 022,42

1 467 119,04

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2020-12-29

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa zbiornika na wodę na terenie SUW w Soli

Gmina Biłgoraj jest gminą wiejską wodociągowaną w ok 95 %. Sieć wodociągowa liczy prawie 134 km. Zapotrzebowanie w wodę odbywa się z 5 stacji ujęcia wody RPLU.06.04.00-06-0048/17
położonych na obszarach już skanalizowanych Gmina Biłgoraj położona jest w dużej części na obszarach NATURA 2000( Puszcza Solska i Uroczyska Puszczy
Solskiej) Lesistość gminy Biłgoraj przekracza ponad 59 %. Gmina Biłgoraj należy do terenów o dużej atrakcyjności turystycznej. System zaopatrzenia w wodę
Gminy Biłgoraj choć rozległy i w większości przypadków wybudowany w ostatnich 25 latach wymaga rozbudowy i modernizacji mającej na celu ograniczenie strat
wody w systemie i zmniejszenie liczby awarii. Realizacja przedsięwzięcia przełoży się na oszczędniejsze korzystanie z zasobów wodnych. Działanie to jest zgodne z
celami tematycznymi 5 i 6 (CT) RPOWL 2014-2020. Planowane przedsięwzięcie pn .: "Budowa zbiornika na wodę na terenie SUW w Soli" ma za zadanie
rozbudować i zmodernizować istniejący system zaopatrzenia w wodę w miejscowości Sól. Działania podjęte w ramach tego projektu obejmować będą: 1. Budowę
zbiornika na wodę uzdatnioną o poj 110 m 3 na terenie stacji uzdatniania wody w Soli. Zbiornik zostanie posadowiony w sąsiedztwie 2 zbiorników istniejących o
poj. 100 m 3 każdy.Zbiornik zostanie standardowo wyposażony w monitoring poziomu wody - zamontowany na ścianie zbiornika kontroler, z którego sygnały
zostaną doprowadzone do głównego sterownika SUW, zlokalizowanego w pobliskim budynku technicznym. 2. Montaż instalacji elektrycznych oraz
fotowoltaicznych o mocy znamionowej 30kWp na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Soli, umożliwiającej współpracę z siecią dystrybucyjną PGE Dystrybucja
S.A. Oddział Zamość. 3. Montaż 4 wodomierzy z bezprzewodowym odczytem radiowym). 4. Elektroniczny punkt obsługi klienta. Grupą docelową( interesariuszami)
są mieszkańcy Gminy Biłgoraj.

GMINA BIŁGORAJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

633 922,33

518 170,19

440 444,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-03

2019-10-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jastków, kompleksowe działania dotyczące przebudowy ujęc wody w
miejscowości Jastków oraz Ożarów

Projekt polega na Przebudowie ujęć wody w miejscowości Jastków oraz Ożarów . Szczegółowy zakres projektu: 1. Przebudowa stacji wodociągowej w Jastkowie: w
tym m.in. remont budynku, wykonanie nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o poj. 400 m3, przeprowadzenie oczyszczenia i sprawdzenia rzeczywistej
poj. czynnej odstojnika wód popłucznych, wymiana instalacji wewn. budynku SUW, modernizacja pomieszczenia chloratora, wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej, wykonanie prysznica, montaż sond hydrostatycznych lub ultradźwiękowych, wymiana urządzeń technologicznych, wymiana armatury pomiarowej,
wykonanie energooszczędnego oświetlenia zewn. LED 2. Przebudowa stacji wodociągowej w Ożarowie: w tym m.in. rozbudowa istniejącego budynku SUW, remont
studni włazowych na zbiornikach wyrównawczych V = 2x150m3, wymiana wszystkich instalacji wewn. budynku SUW, wymiana urządzeń technologicznych SUW,
wymiana armatury pomiarowej, wymiana wewn. instalacji elektrycznych,wymiana zewn. rurociągów technologicznych i armatury wody surowej i uzdatnionej,
wykonanie energooszczędnego oświetlenia zewn. 3. Wymiana wodomierzy (1000 szt) oraz system zdalnego odczytu wodomierzy 4. Serwis internetowy do obsługi
klienta - stworzenie serwisu umożliwiającego dokonywanie transakcji on-line oraz wykorzystanie serwisu internetowego lub innych narzędzi ICT w celu oceny
poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. Dzięki temu poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie, oraz poprawi się stan
sanitarny mieszkańców. Przewidywana łączna liczba mieszkańców, którzy skorzystają z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę wyniesie 5333 osoby.

RPLU.06.04.00-06-0049/17

GMINA JASTKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

3 370 592,61

2 755 278,54

2 341 986,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-06

2019-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie

Przedmiotem pro jest przebudowa stacji uzdatniania wody w gminie Kłoczew.Zapewnienie dostaw wody o odpowiednich parametrach jest jednym z warunków
RPLU.06.04.00-06-0051/17
rozwoju gminy Kłoczew.Kluczowym rezultatem proj jest udostępnienie 2070 mieszkańcom gminy(grupa docelowa proj) ulepszonego zaopatrzenia w wodę
spełniającą wymogi wynikające z prawa wspólnotowego oraz z Rozp.Min. Zdrowia.Opisane rezultaty zostaną osiągnięte dzięki przebudowie 1SUW (ul.Długa)-złoże
żwirowe, złoże wielowarstwowe z masą katalityczną i modernizacji 120m sieci wod.rozgałęźnej z rur ciśnieniowych, kielichowych D110mm PVC,PEHD,PE
(ul.Słoneczna).W ramach inwestycji przygotowano dokumentację: projekt techniczny, studium wykonalności.Przewidziano zadanie dotyczące świadczenia usługi
inspektora nadzoru i kampanię dla realizacji zobowiązań związanych z promocją proj oraz koszty związane z zarządzaniem proj.Zaplanowane zadania w proj
polegają na uruchomieniu serwisów, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line (w tym zawieranie umów, odczyty
liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, uwagi i skargi, zapytania, dostępność dotychczasowych i nowych usług itp.). Dodatkowo zostanie wykorzystany system
ICT wspomagający zarz. gospodarką wodno-ściekową (instalacja nowoczesnych wodomierzy z nakładką do odczytu radiowego pozwoli na dokładniejsze i
łatwiejsze kontrolowanie zużycia wody).Zakres planowanych zadań w proj.:przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=32m3/h,
zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1064/1 i 1063 z następującym zakresem robót:wymian istniejących pomp na nowe o tych samych parametrach, zmianę
szachów z ziemnych na naziemne, wymianę ruruażu rur znośnych, armatury,uzbrojenia szachów, zakłada się budowę:budynku technologicznego, dwóch
zbiorników technologicznych na wodę uzdatnioną, odstojnika na wody popłuczne, sieci tech. i energetycznych, placu technologicznego, ogrodzenie. Real. proj
gwarantuje prawidłowe zagospodarowania powstałych nieczystości.

GMINA KŁOCZEW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

3 461 543,49

1 798 873,31

1 529 042,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-02-13

2019-09-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozice Górne i Kozice Dolne

Do realizacji wybrany został wariant polegający na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kozice Dolne i Kozice Górne o długości 14,26 km (14 257,90
m).Do wybudowanej sieci wodociągowej przyłączeni zostaną mieszkańcy miejscowości Kozice Dolne oraz Kozice Górne, którzy posiadają indywidualne
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Liczba przyłączony użytkowników wynosi 379 szt.. Sieć wodociągowa wyposażona będzie w studzienkę systemu wykrywania
niekontrolowanego wypływu i strat wody zbudowaną z kręgów betonowych o 1 600 mm. Studzienka zostanie wyposażona wodomierz z nadajnikiem NKO,
przepustnicę z napędem elektrycznym, zasuwę odcinającą kołnierzową o 100 oraz solarny zespół prądotwórczy z baterią ogniw słonecznych umieszczonych na
słupie oświetleniowym służący do zasilania systemu i napędu elekt. w studzience. Kolejnym elementem jest stworzenie serwisu umożliwiającego dokonywanie
transakcji on-line oraz wykorzystanie serwisu internetowego lub innych narzędzi ICT w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług.Sieć
zostanie wykonana zakłada wykonanie sieci rozdzielczej w m. Piaski z rur PE100RC SDR17 wzmocnionych dwuwarstwowych . Rury te nie wymagają stosowania
kosztownej obsypki piaskowej i mimo wyższej ceny zakupu pozwalają na obniżenie kosztów inwestycji a ponadto zapewniają bardzo wysoki stopień odporności
na ewentualne awarie na skutek uszkodzeń mechanicznych .Grupą docelową są mieszkańcy z miejscowości objętych projektem, którzy zostaną przyłączeni do
projektowanych odcinków sieci, a także wszyscy mieszkańcy gminy Piaski, dla których nastąpi poprawa jakości wody.Przyłączenie nowych użytkowników sieci
wodociągowej odbedzie się z zachowaniem zgodności z zapisami SZOOP RPO WL na lata 2007-2013. Oznacza to , że każdy nowo podłączany odbiorca w ramach
niniejszego projektu będzie posiadał dostęp do sieci kanalizacyjnej lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

5 089 940,97

4 156 862,58

3 533 333,19

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-01

2019-06-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Jeziorzany - Etap II kanalizacja Przytoczno

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytoczno. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie kanalizacji
RPLU.06.04.00-06-0053/15
podciśnieniowej w m. Przytoczno wraz z odcinkami grawitacyjnymi i przyłączami domowymi oraz rurociąg tłoczny. Szczegółowy zakres robót: kolektory
podciśnieniowe z rur : PE 160 mm L= 3 910,0 m, PE 125 mm L= 3 265,0 m, PE 90 mm L= 1 956,0 m, łącznie 9.131 m, rurociąg tłoczny, PE 63 mm - L= 109,0 m, Rurociąg tłoczny PE 110 mm L=12 m sieci grawitacyjne; 200 PVC : łączna długość L= 492,0 m, 160 PVC : łączna dł L= 483,0 m, przyłącza grawitacyjne; 160 PVC :
łączna długość L= 1 590,0 m, Łączna długość 11 817 m. studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m) wyposażone w zawór
podciśnieniowy dz. 90mm - 129 szt., studzienki połączeniowe z tworzywa 400 mm, na sieci - 60 kpl, na przyłączach - 98 kpl., przydomowa przepompownia ścieków 1 szt., ilość podłączonych posesji - 165 szt. instalacja monitoringu zaworów podciśnieniowych. Studnie zaworowe wyposażone będą w odpowiednie czujniki
monitujące pracę studni oraz przepływ ścieków, stany alarmowe (awarie ) studni oraz przepompowni z funkcją zdalnego powiadamiania operatora insolacji,
Instalacja OZE panele fotowoltaiczne będą podtrzymywały pracę instalacji monitoringu w przypadku braku zasilania oraz pozwalały na obniżenie kosztów
zaopatrzenia w energię dla urządzeń monitorujących i sterowniczych. Liczba osób która zostanie przyłączona do sieci kanalizacyjnej 983 + 140 osób sezonowych

GMINA JEZIORZANY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

5 113 011,95

4 126 920,29

3 507 882,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2014-10-01

2019-06-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaszczów - ETAP IV

Cele projektu są wewnętrznie spójne i wzajemnie się uzupełniają Zapewnienie pełnego dostępu do kanalizacji zbiorczej na terenie aglomeracji Łaszczów,
RPLU.06.04.00-06-0053/17
zwiększenie stopnia skanalizowania gminy, poprzez przyłączenie do istniejącego systemu kanalizacji os. na terenie nie objętym oddziaływ. dotychczas
zrealizowanych inwestycji; Wyeliminowanie nieefektywnych rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej (zbiorniki bezodpływowe) i objęcie dotychczasowych
użytkowników tych rozwiązań systemem kompleksowego odprowadzania ścieków. - Cele są osiągalne z zastosowaniem dostępnych na rynku technologii, a
wydajność oczyszczalni w m. Dobużek pozwala na odbiór dodatk. liczby ścieków; Cel jest osiągalny z zastosowaniem dostępnych na rynku technologii a
wydajność oczyszczalni w m. Dobużek pozwala na odbiór dodatk. liczby ścieków; Zapewnienie obsługi systemu monitoringu i raportowania efektywności sieci
kanalizacji oraz nadzoru nad funkcjonowanie systemu ICT w zakresie komunikacji z użytkownikami końcowymi. Priorytetem dla inwestora jest zatrudnienie
wykwalifikowanej os. z niepełnosprawnością. Kluczowe rezultaty: Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, 949 RLM Liczba
dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszcz. ścieków (CI19)-949, Wielkość ład. ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 949 , Liczba nowo
utworzonych miejsc pracy - 1 EPC, Całkowit. dł kanal-12,971 km (kwalifik:7,7km, niekwa:5,27km). Gr. docel. w aglomer.949 os. bez dostępu do sieci kanalizac. Zad:
Miernik jakości ścieków dla oczyszczalni ścieków, Nadzór inwestor., Promocja, Przył. ciśnieniowe (niekw.3,797km), Przyłącza grawitac. (kwalif.5,272km,
niekwalifik:0,15km) Sieć kanalizacyjna (kanał główny: kwalif: 2,428km, niekwalifk:0,869km) chodniki, linie kablowe zalicznik, ogrodzenie pompowni, oświetlenie
zewnętrzne pompowni, przykanaliki grawit. niekwalif: 0,708km, przydomowe pompownie: 73 szt kwalifik. Studium wykonalności Zarządzanie projektem, obsługa
informatyczna

GMINA ŁASZCZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

5 229 648,25

3 512 000,65

2 985 200,48

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-10

2019-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Piaski.

Do realizacji został wybrany wariant polegający na:- Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Piaski ul. Mickiewicza i Armii Krajowej o
długości 687 m (wodociąg) oraz 691 m (kanalizacja) . - Rozbudowie sieci wodociągowej w m. Piaski ul. Lubelska o długości 98 m sieci, 40 m przyłącza,. Rozbudowie sieci wodociągowej w m. Piaski ul. Zamojska o długości 708 m sieci, 233 m przyłącza.Razem 1 493 m sieci + 273 m przyłączy = 1 766 m. Każdy z
odcinków będzie wyposażony w studzienkę systemu wykrywania niekontrolowanego wypływu i strat wody zbudowaną z kręgów betonowych o 1 600 mm.
Studzienka zostanie wyposażona wodomierz z nadajnikiem NKO, przepustnicę z napędem elektrycznym, zasuwę odcinającą kołnierzową o 100 oraz solarny zespół
prądotwórczy z baterią ogniw słonecznych umieszczonych na słupie oświetleniowym służący do zasilania systemu i napędu elekt. w studzience. Kolejnym
elementem jest stworzenie serwisu umożliwiającego dokonywanie transakcji on-line oraz wykorzystanie serwisu internetowego lub innych narzędzi ICT w celu
oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. Grupą docelową są mieszkańcy bezpośrednio przyłączeni do projektowanych odcinków sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, a także podmioty gospodarcze z terenu objętego projektem.

RPLU.06.04.00-06-0054/15

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

741 830,66

512 092,26

435 278,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-10-01

2019-01-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez zwiększenie udziału osób objętych zbiorczym systemem zaopatrzenia w wodę
i zbiorczym systemem gospodarowania ściekami. Cel ten nastąpi poprzez realizację inwestycji prowadzącej do rozwoju infrastruktury wodociągowej oraz
infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi, a co za tym idzie umożliwienie realizacji zobowiązań akcesyjnych na terenie aglomeracji
Urszulin.Celem szczegółowym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Urszulin oraz warunków działania przedsiębiorców poprzez działania
mające na celu zniesienie utrudnień związanych z brakiem dostępu do wodociągu lub użytkowaniem zbiorników bezodpływowych oraz ograniczenie ryzyka
zanieczyszczenia środowiska Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu: Przewidywana liczba osób korzystających z
ulepszonego oczyszczania ścieków - 75 osób, Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 36 osób, Liczba dodatkowych osób
korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 36, Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 75 RLM oraz produktu:
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 0,349 km; Długość wybudowanej sieci wodociągowej - 0,156km. W ramach realizacji projektu w kosztach
kwalifikowanych przewidziano następujące zadania przewidziane do realizacji: 1. Opracowanie narzędzi ICT wspomagających obsługę Klienta, 2. Grabniak
budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej; Sumin budowa sieci kanalizacyjnej.

RPLU.06.04.00-06-0054/17

GMINA URSZULIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

266 342,99

202 850,00

172 422,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-08

2019-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Majdanie Kozic Górnych i Majdanie Kozic Dolnych.

Do realizacji wybrany został wariant polegający na budowie sieci wodociągowej j rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Majdan Kozic
Dolnych i Majdan Kozic Górnych o łącznej długości 9145 m.Do wybudowanej sieci wodociągowej przyłączeni zostaną mieszkańcy miejscowości Majdan Kozic
Dolnych i Majdan Kozic Górnych, którzy posiadają indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Liczba przyłączonych użytkowników wynosi 144 osoby. Sieć
wodociągowa wyposażona będzie w studzienkę systemu wykrywania niekontrolowanego wypływu i strat wody zbudowaną z kręgów betonowych o 1 600 mm.
Studzienka zostanie wyposażona wodomierz z nadajnikiem NKO, przepustnicę z napędem elektrycznym, zasuwę odcinającą kołnierzową o 100 oraz solarny zespół
prądotwórczy z baterią ogniw słonecznych umieszczonych na słupie oświetleniowym służący do zasilania systemu i napędu elekt. w studzience. Połączenie
projektowanej sieci wodociągowej z istniejącą już wykonaną siecią PE dn 125 na terenie działki nr 162 (pas drogi - między działkami 87/2 i 96) w miejscowości
Majdan Kozic Górnych. Sieć przesyłowa będzie wykonana z rur PE Re 100 SDR 17 PN 10 o średnicach125,90,50 mm. Przyłącza wodociągowe wykonane będą z PE.
Kolejnym elementem jest stworzenie serwisu umożliwiającego dokonywanie transakcji on-line oraz wykorzystanie serwisu internetowego lub innych narzędzi ICT
w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług.Sieć zostanie wykonana zakłada wykonanie sieci rozdzielczej w m. Piaski z rur PE100RC
SDR17 wzmocnionych dwuwarstwowych . Rury te nie wymagają stosowania kosztownej obsypki piaskowej i mimo wyższej ceny zakupu pozwalają na obniżenie
kosztów inwestycji a ponadto zapewniają bardzo wysoki stopień odporności na ewentualne awarie na skutek uszkodzeń mechanicznych .Grupą docelową są
mieszkańcy z miejscowości objętych projektem, którzy zostaną przyłączeni do projektowanych odcinków sieci, a także wszyscy mieszkańcy gminy Piaski, dla
których nastąpi poprawa jakości wody.

RPLU.06.04.00-06-0055/15

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 040 076,51

1 665 542,79

1 415 711,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-01

2019-06-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

RPLU.06.04.00-06-0047/17

RPLU.06.04.00-06-0052/15

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród

Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację obiektu oczyszczalni ścieków w Tarnogrodzie. Inwestycja ma na celu: zwiększenie przepustowości obiektu średnio do
510 m3/d, maksymalnie do 665 m3/d dla ładunków odpowiadającej liczbie 4883 RLM. Zakłada się: budowę reaktora z ruchomym złożem biologicznym (MBBR)
jako wstępnego stopnia oczyszczania, dobudowę zbiornika retencyjnego i modernizację wyposażenia oraz procesu technologicznego w istniejącym reaktorze SBR;
poprawę skuteczności oczyszczania poprzez zainstalowanie sitopiaskownika z automatycznym odbiorem skratek i piasku zamiast istniejącej kraty ręcznej i
piaskownika pionowego; poprawę efektywności energetycznej obiektu, przez zastosowanie systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego z dyskami
membranowymi zasilanymi dmuchawami rotacyjnymi o zmiennej wydajności i sterowanymi przez wskazania sond tlenowych jak również instalację paneli
fotowoltaicznych o mocy 10kWp. służących produkcji energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków; poprawę efektywności gospodarki osadowej, przez
dobudowę wydzielonej komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego oraz stacji mechanicznego odwadniania osadu z węzłem higienizacji osadu
odwodnionego wapnem; opomiarowanie i automatyzacja procesów celem zwiększenia niezawodności działania i optymalizacji umożliwiającej spełnienie
aktualnych wymagań odnośnie stopnia oczyszczania ścieków. Inwestycja zakłada wykorzystanie systemu IT wspomagającego zarządzaniem gospodarką wodnościekową. W ramach projektu powstanie m.in. portal internetowy o przykładowych funkcjonalnościach: AKTUALNOŚCI - informacje o wydarzeniach i projektach
kierowanych do mieszkańców; FINANSE - informacje dotyczące spraw finansowych; newsletter; SERWIS, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli
dokonywać transakcji on-line (w tym odczyty liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, dostępność dotychczasowych i nowych usług itp.); OCENA poziomu
satysfakcji użytkowników oraz zakładka UWAGI SKARGI I ZAPYTANIA.

RPLU.06.04.00-06-0055/17

TARNOGRODZKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

3 970 245,40

3 231 581,63

2 746 844,38

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-11-30

2019-09-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa i modernizacja sytemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń

Rozbudowa i modernizacja sytemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń zakłada: (1) modernizację ujęcia wody Podedwórze ze stacją wodociągową
w miejscowości Opole - zakres modernizacji ujęcia wody "PODEDWÓRZE" - działki 40/1 i 41/1 obejmuje modernizację budynku stacji (remont okładzin i tynków
wewnętrznych, posadzek, zmiany instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację chlorowni) oraz studni ujmujących wodę i drogi dojazdowej oraz
modernizację technologii wraz z wymianą rurociągów technologicznych oraz zmianę zagospodarowania działki i obiektów towarzyszących.W ramach zadania
wykonany zostanie zestaw ogniw fotowoltaicznych na stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Podedwórze o mocy 2,0 kW, (2) budowę sieci
wodociągowej w miejscowości Mosty - budowa sieci wodociągowej projektowana jest na odcinkach o łącznej długości 941,9 m , na działkach nr ewid. 2/2, 3, 4/1,
4/2, 27, 28, 29, 30,25,152, ( ewid. Mosty). (3) remont i przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Jabłoń - przedsięwzięcie obejmuje budowę
studni, remont stacji ujęcia i uzdatniania wody w Jabłoniu na dz. nr ewid. 2027, o wydajności 48m3/h. W ramach zadania wykonany zostanie zestaw ogniw
fotowoltaicznych na stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Jabłoń które pozwolą na oszczędności w kosztach eksploatacyjnych ( koszt energii
elektrycznej) (4) System kontroli strat wody - pomiaru ciśnienia w sieci wodociągowej w m. Jabłoń - do zmniejszenia strat wody na sieci - wykrycia jak najszybciej
awarii, niekontrolowanego wypływu zostanie wykonana telemetria tj. zamontowane przepływomierze oraz czujniki ciśnienia z przekazaniem sygnału do stacji
dyspozytorskiej w budynku SUW. (5) System odczytu wodomierzy w m. Jabłoń - dla usprawnienia odczytów z wodomierzy ilości pobranej wody, przez odbiorców
posiadających przyłącza kanalizacji sanitarnej przewidziano montaż wodomierzy wraz z nakładkami modułowymi umożliwiający radiowy odczyt zużytej wody.

RPLU.06.04.00-06-0056/15

GMINA PODEDWÓRZE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 444 414,08

1 987 328,52

1 689 229,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-01

2018-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH WITOROŻ I STRZYŻÓWKA

Projekt zlokalizowany jest na obszarze gminy Drelów.Planowana do budowy sieć wodociągowa obejmować będzie miejscowości Witoroż i Strzyżówka. Do
realizacji wybrany został wariant polegający na budowie sieci wodociągowej o długości 16,707 km.Do wybudowanej sieci wodociągowej przyłączeni zostaną
mieszkańcy miejscowości Witoroż oraz Strzyżowka, którzy posiadają indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Liczba przyłączonych użytkowników
wynosi 280 osób. W każdej miejscowości zostanie zainstalowany punkt pomiarowy monitorujący ciśnienie przesyłające pomiar za pomocą drogi radiowej,
punkty te będą zasilane masztem z panelem fotowoltaicznym, Kolejnym elementem jest stworzenie serwisu umożliwiającego dokonywanie transakcji on-line oraz
wykorzystanie serwisu internetowego lub innych narzędzi ICT w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług.

RPLU.06.04.00-06-0057/15

GMINA DRELÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

3 304 923,45

2 709 368,64

2 302 963,33

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-06

2019-06-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Modernizacja hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy

Potrzeba realizacji projektu pojawiła się w ostatnich latach i wynika ze zbliżającego się końca okresu żywotności technicznej urządzeń. Dotychczas inwestycja nie RPLU.06.04.00-06-0059/15
została zrealizowana z uwagi na brak środków finansowych. Potrzeba realizacji projektu wynika z potrzeb i problemów interesariuszy: 1. potrzeb mieszkańców
gminy Tuczna w zakresie dostaw wody pitnej oraz mieszkańców, dla których uciążliwy jest obecny sposób rozliczenia usług 2. problemów konserwatora
obsługującego psujące się urządzenia, co generuje wysokie koszty i zagrożenia dla środowiska 3. obowiązków władz lokalnych powołanych do zapewnienia
dostaw dobrej jakości wody pitnej oraz tworzenia warunków do rozwoju gminy. Grupę docelową projektu stanowią w/w interesariusze główni, a pośrednio
również interesariusze przedmiotowi: środowisko naturalne i jego zasoby oraz potencjalni inwestorzy i turyści. Celem głównym projektu jest podniesienie
poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej w terenie gminiy Tuczna. Kluczowy rezultat założony w projekcie to wzrost przewidywanej
liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę o 2474 osoby. Zadania przewidziane do realizacji obejmują: 1) Opracowanie dokumentacji
technicznej 2) Modernizację ujęcia wody w Tucznej, obejmująca modernizację instalacji technologicznej (wymiana pomp, filtrów, montaż aeratora, sprężarki i
dmuchawy oraz niezbędnych rurociągów), modernizację instalacji elektrycznej oraz systemu sterowania i pomiarów oraz modernizację budynku stacji 3) Montaż
paneli fotowoltaicznych na budynku ujęcia wody 4) Zakup 548 wodomierzy wraz osprzętem do zdalnego odczytu liczników 5) Wymiana 548 wodomierzy 6)
Rozbudowa serwera na potrzeby uruchomienia serwisu on-line 7) Dostosowanie obecnego programu księgowego do odczytu liczników radiowych oraz do obsługi
interesantów on-line 8) Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi interesantów on-line 9) Nadzór inwestorski 10) Zarządzanie projektem 11)
Promocję.

GMINA TUCZNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 039 720,80

732 751,76

622 838,99

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-02

2018-07-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przebudowa obiektów i wymiana urządzeń ujęcia wody w Rokitnie

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców, przedsiębiorców i turystów w dobrej jakości
wodę pitną. Rezultatem projektu jest liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18) - 2500 osób. Grupami docelowymi są Mieszkańcy,
Turyści i Przedsiębiorcy z terenu gminy. Projekt przewiduje wykonanie modernizacji istniejącego ujęcia wody. Realizacja wybranego wariantu przewiduje
maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i minimalizację kosztów. Wariant ten jest najszybciej wykonalny z uwagi na najmniej skomplikowany
charakter i ograniczenie spraw proceduralnych do minimum. W ramach projektu wykonane zostaną następujące elementy robót: - przebudowa budynku stacji,
remont instalacji technologicznej, remont instalacji elektrycznej i kontrolno-pomiarowej, wykonanie systemu ICT wspomagającego zarządzanie gospodarką
wodno-ściekową w gminie. Elementami towarzyszącymi są: wykonanie studium wykonalności projektu, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
promocja projektu, zarządzanie projektem i monitoring i obsługa finansowa projektu.

RPLU.06.04.00-06-0060/15

GMINA ROKITNO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 745 494,09

1 199 186,12

1 019 308,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-16

2017-12-20

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żulinki i Przegaliny Duże wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce
Podlaskiej

Celem projektu jest modernizacja do 2019 roku systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Komarówka Podlaska, w tym również wyposażenie w systemy
zmniejszające straty w dostawach i zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt służb, zajmujących się monitoringiem jakości
wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych dla minimum 2464 mieszkańców gminy Komarówka Podlaska oraz budowa kolejnych odcinków sieci
wodociągowej o łącznej długości 9,3 km,. Główne zadania projektu: Modernizacja SUW w Komarówce Podlaskiej, budowa wodociągu 9.3 km z nowymi przyłączami
w miejscowości Żulinki i Przegaliny Duże , montaż instalacji OZE na SUW oraz instalacja systemu monitoringu zużycia wody (urządzenia sprawdzające jakość
wody oraz jej zużycie - w tym liczniki zdalnego odczytania stanu liczników) Interesariusze projektu:: 1) władze samorządowe gminne 2) mieszkańcy - wybór
dokonany w wyniku konsultacji zakresu inwestycji oraz naboru deklaracji. 3) Instytucje publiczne, przedsiębiorstwa usługowe (klienci) - wybór dokonany w
wyniku konsultacji zakresu inwestycji oraz naboru deklaracji. 4) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny -wybór wynika z zadań statutowych PPIS 5) Władze
województwa odpowiadają za wyznaczenie celów strategicznych. Wybór wynika z zakresu zadań województwa - opracowanie i realizacja strategii rozwoju
województwa 6) Dostawcy usług - wybór będzie przeprowadzony zgodnie z PZP i zasadami konkurencyjności 7) Właściciele i pracownicy lokalnych
przedsiębiorstw - Zainteresowanie współpracą podczas realizacji inwestycji oraz po zakończeniu projektu - jako potencjalni beneficjenci dalszych etapów 8)
Wszyscy mieszkańcy gminy jako odbiorcy działań informacyjno-promocyjnych na temat funduszy unijnych i o projekcie 9) Media. Dla nowych odbiorców jest
zapewnione prawidłowe zagospodarowanie ścieków w ramach istniejącego systemu kanalizacyjnego i istniejących i planowanych do budowy przed
zakończeniem realizacji projektu przydomowych oczyszczalni ścieków.

RPLU.06.04.00-06-0060/17

GMINA KOMARÓWKA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

3 380 099,78

2 304 051,50

1 958 443,77

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-19

2019-10-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Cyców na działce nr 133

Głównym celem projektu jest poprawa jakości dostarczanych wód na cele socjalno - bytowe poprzez modernizację istniejącej infrastruktury dostarczania wody w
Gminie Cyców. Cel szczegółowy projektu to poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Cyców poprzez zmniejszenie ryzyka wynikającego z kontaktu z wodą
zanieczyszczoną. Zakres projektu zgodnie ze wskaźnikami planowanymi do osiągnięcia oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym: 1) ujęcie wody - studnie zakłada się modernizację istniejących studni oraz wymianę pomp głębinowych na bardziej energooszczędne; 2) budynek SUW z wyposażeniem - planowane są
prace modernizacyjne, m.in. wykonanie izolacji termicznej budynku, wymiana dachu, posadzek itp., jak również modernizację bądź wymianę urządzeń
umożliwiających skuteczne uzdatnianie wody; 3) zbiornik wodociągowy - zaplanowano zbiornik wodociągowy żelbetowy 150 m3 4) rurociągi międzyobiektowe wykonane zostaną rurociągi technologiczne wewnętrzne i zewnętrzne ze stali nierdzewnej 5) kanalizacja zewnętrzna - dotyczy wpięcia wód opadowych z obu
zbiorników - studni nr 1 i studni nr 2 do istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się w granicach przedmiotowej działki 6) ogrodzenie - planuje się rozbiórkę
istniejącego ogrodzenia ujęcia wody i wykonanie nowego 7) obsianie trawników - planowane jest uzupełnienie zieleni istniejącej 8) drogi i chodniki wewnętrzne utwardzenie dróg na terenie SUW 9) drogi zewnętrzne (niekwalifikowane) - fragment drogi dojazdowej do SUW 10) obsługa geodezyjna i wykonanie analiz wody
11) dokumentacja techniczna 12) nadzór inwestorski 13) promocja projektu 14) studium wykonalności Kluczowe rezultaty projektu zgodnie ze wskaźnikami
rezultatu: Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę: 3168. W ramach projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w
Cycowie nastąpi poprawa jakości dostarczanej wody dla 3168 osób obsługiwanych przez SUW.

RPLU.06.04.00-06-0061/15

GMINA CYCÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 164 504,38

882 886,37

750 453,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-09-04

2016-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża

Celem głównym planowanego projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Niedrzwica Duża dzięki budowie kanalizacji ściekowej. Gmina
RPLU.06.04.00-06-0062/17
Niedrzwica Duża planuje w ramach projektu "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża" zrealizować przedsięwzięcie polegające
na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Niedrzwica Duża. Zadanie będzie obejmowało: budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Żabiej, ul. Nowej, ul. Polnej, ul. Kraśnickiej, ul. Dworcowej oraz w rejonie ul. Lubelskiej, wzdłuż rzeki Nędznicy oraz przejście pod w/w rzeką, przejścia poprzeczne
pod drogą krajową, powiatową, drogami gminnymi i wewnętrznymi, budowę kanału tłocznego, budowę przykanalików do działek prywatnych, wykonanie włączenia
do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Łączna długość sieci planowanej do wykonania wyniesie 8762 m, z czego sieć kanalizacji grawitacyjnej to 4691,5 m, sieć
kanalizacji tłocznej to 164,5 m, a przykanaliki grawitacyjne to 3924 m natomiast przykanalików tłocznych 18,0 m. Projekt jest również korzystny ze względu na
realizację celów środowiskowych jakimi są obniżenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Ścieki
odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Górki w Niedrzwicy Dużej. Ze względu na ukształtowanie terenu i celem uniknięcia znacznego
zagłębienia sieci kanalizacji sanitarnej zastosowano 3 przepompownie ścieków przy ul. Żabiej. W ramach projektu nastąpi również modernizacja sieci
wodociągowej poprzez wymianę 130 wodomierzy, na wodomierze z nakładką do odczytu radiowego, zakupione zostanie także mobilne urzadzenie do pomiaru
jakości ścieków.

GMINA NIEDRZWICA DUŻA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

4 495 970,73

3 666 480,27

3 116 508,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-08

2019-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

MODERNIZACJA UJĘCIA WODY W WÓLCE

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców, przedsiębiorców i turystów w dobrej jakości
wodę pitną. Rezultatem projektu jest liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 7192 osób. Grupami docelowymi są mieszkańcy, turyści i
przedsiębiorcy z terenu gminy (szczegółowy opis znajduje się w studium wykonalności). Projekt przewiduje modernizację istniejącej infrastruktury ujęcia wody.
Wybrany wariant realizacji przewiduje maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i minimalizację kosztów. Wariant ten jest najszybciej wykonalny z
uwagi na najmniej skomplikowany charakter i ograniczenie spraw proceduralnych do minimum. Nieskomplikowany charakter wariantu nie wymagania
angażowania lub zatrudniania nowych osób. Realizacja wariantu nie powoduje konieczności uzyskania nowych pozwolenia wodno-prawnego. Ujęcie wody
pozostanie w dotychczasowej lokalizacji co powoduje brak negatywnego oddziaływania na środowisko (poziom wód podziemnych) w momencie poboru wody. W
ramach projektu przewidywane jest również wykonanie na budynku ujęcia instalacji fotowoltaicznej służącej do zasilenia ujęcia. W ramach projektu przewiduje
się rozbudowę układu pompowego ujęcia wody w Wólce poprzez montaż nowego zestawu hydroforowego wraz z węzłem wodomierzowym, dwóch betonowych
komór zasuw oraz wymianę rurociągów międzyobiektowych na nowe, montaż nowych urządzeń i wyposażenia w pomieszczeniu chlorowni, wykonanie nowych
schodów wewnętrznych, nowych okładzin ścian i podłóg. Projekt realizowany jest w m. Wólka na działkach nr ewid. 36/1, 368/1, 37 i 43/2. Kluczowymi
rezultatami projektu są: Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę-7192os. Liczba dodatkowych osób korzystających z
ulepszonego zaopatrzenia w wodę-7192os.

RPLU.06.04.00-06-0064/15

GMINA WÓLKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

643 231,22

524 822,13

446 098,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2017-12-29

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Modernizacja istniejącej stacji wodociągowej w Siemieniu, pompowni wspomagającej w miejscowości Wierzchowiny
Stare wraz z robotami towarzyszącymi

Do realizacji wybrany został wariant polegający na modernizacji istniejącej stacji wodociągowej w Siemieniu, pompowni wspomagającej w miejscowości
Wierzchowiny Stare wraz z robotami towarzyszącymi. Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Siemień obejmuje: wymianę technologii uzdatniania
wody, remont ujęcia i zbiorników, wymianę zasuw, termomodernizację budynku, remont wnętrza budynku (instalacje C.O., wod-kan i elektryczne), remont
otoczenia budynku wraz z wymianą ogrodzenia i remontem elementów towarzyszących. Modernizacja pompowni w miejscowości Wierzchowiny Stare obejmuje:
termomodernizację budynku przepompowni, remont wnętrza budynku, remont otoczenia budynku wraz z wymianą ogrodzenia i elementów towarzyszących. W
ramach projektu przeprowadzona zostanie również wymiana 940 szt. wodomierzy na radiowe u osób, które mają prawidłowe rozwiązanie w zakresie gospodarki
ściekowej zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.Grupą docelową będą mieszkańcy korzystający z sieci wodociągowej w Siemieniu oraz pompowni
wspomagającej w miejscowości Wierzchowiny Stare. Przewidywana liczba mieszkańców korzystających ulepszonego zaopatrzenia w wodę wyniesie 4680 szt.

RPLU.06.04.00-06-0064/17

GMINA SIEMIEŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 076 474,21

1 690 995,29

1 437 345,99

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-06

2020-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH PERESZCZÓWKA I ŻEROCIN

Projekt zlokalizowany jest na obszarze gminy Drelów.Planowana do budowy sieć wodociągowa obejmować będzie miejscowości Pereszczówka i Żerocin.Do
realizacji wybrany został wariant polegający na budowie sieci wodociągowej o długości 27,17 km.Do wybudowanej sieci wodociągowej przyłączeni zostaną
mieszkańcy miejscowości Pereszczówka oraz Żerocin, którzy posiadają indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Liczba przyłączonych użytkowników
wynosi 224 osoby. W każdej miejscowości zostanie zainstalowany punkt pomiarowy monitorujący ciśnienie przesyłające pomiar za pomocą drogi radiowej,
punkty te będą zasilane masztem z panelem fotowoltaicznym, Kolejnym elementem jest stworzenie serwisu umożliwiającego dokonywanie transakcji on-line oraz
wykorzystanie serwisu internetowego lub innych narzędzi ICT w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług.

RPLU.06.04.00-06-0065/15

GMINA DRELÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

5 113 708,96

4 179 925,98

3 552 937,08

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-06

2019-06-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Niedrzwica Duża

Celem głównym planowanego projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego dzięki uporządkowaniu gospodarki ściekowej w Gminie Niedrzwica Duża.
RPLU.06.04.00-06-0065/17
Projekt polega na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Niedrzwica Duża na działce o nr ewidencyjnym 600/1, gmina Niedrzwica Duża.
Powierzchnia działki na której realizowana będzie rozbudowa wynosi 0,83 ha, a powierzchnia terenu zajęta pod oczyszczalnie ścieków i infrastrukturę
towarzyszącą po rozbudowie będzie wynosić 6940 m2.Rozbudowa oczyszczalni ścieków ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz umożliwienia
retencjonowania i odświeżania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni obecnie wynosi do Qdśr = 245 m3/d, po
rozbudowie hydrauliczna przepustowość oczyszczalni wynosić będzie Qdśr = 500 m3/d. Rozbudowa oczyszczalni będzie kolejnym etapem umożliwiającym odbiór
ścieków z kanalizowanych terenów. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w następującym zakresie: reaktor
biologiczny, w skład którego wejdą dwa ciągi technologiczne wyposażone w: komorę denitryfikacji szt. 2, komorę nitryfikacji szt. 2, osadnik wtórny pionowy ze
zgarniaczem osadu szt. 2, pompownię osadu powrotnego i nadmiernego, komorę stabilizacji osadu nadmiernego szt. 2,zbiorniki retencyjne ścieków dowożonych o zbiornik o pojemności 70 m3 wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi i energetycznymi , pomieszczenie stacji dmuchaw, pomieszczenie filtra ścieków
biologicznie oczyszczonych, pomieszczenie garażowe dla przewoźnego agregatu prądotwórczego, instalacji fotowoltaicznej o mocy do 17kW wraz z systemem
sterowania i wizualizacji, utwardzonych dojść i dojazdów do projektowanych obiektów. Projekt jest korzystny ze względu na realizację celów środowiskowych
jakimi są obniżenie zanieczyszczeń wód i powietrza oraz wzrost jakości życia mieszkańców. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupione urządzenie do
pomiaru jakości ścieków.

GMINA NIEDRZWICA DUŻA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

4 173 261,79

3 404 115,28

2 893 497,98

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-08

2019-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY DRELÓW

Projekt zlokalizowany jest na obszarze gminy Drelów.Planowana do budowy sieć wodociągowa obejmować będzie miejscowości Łózki i Kwasówka .Do realizacji
wybrany został wariant polegający na budowie sieci wodociągowej o długości 14,707 km.Do wybudowanej sieci wodociągowej przyłączeni zostaną mieszkańcy
miejscowości Łózki oraz Kwasówka, którzy posiadają indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Liczba przyłączonych użytkowników wynosi 176 osób. W
każdej miejscowości zostanie zainstalowany punkt pomiarowy monitorujący ciśnienie przesyłające pomiar za pomocą drogi radiowej, punkty te będą zasilane
masztem z panelem fotowoltaicznym, Kolejnym elementem jest stworzenie serwisu umożliwiającego dokonywanie transakcji on-line oraz wykorzystanie serwisu
internetowego lub innych narzędzi ICT w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. Na SUW w Drelowie zainstalowane zostaną panele
fotowoltaiczne które będą zasilały sterowanie stacją.

RPLU.06.04.00-06-0066/15

GMINA DRELÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

4 360 074,84

3 567 215,32

3 032 133,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-06

2019-06-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DOŁHA

Projekt zlokalizowany jest na obszarze gminy Drelów.Planowana do budowy sieć wodociągowa obejmować będzie miejscowość Dołha.Do realizacji wybrany
został wariant polegający na budowie sieci wodociągowej o długości 9,53 km.Do wybudowanej sieci wodociągowej przyłączeni zostaną mieszkańcy miejscowości
Dołha, którzy posiadają indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Liczba przyłączonych użytkowników wynosi 94 osoby. Dodatkowo zostanie
zainstalowany punkt pomiarowy monitorujący ciśnienie przesyłające pomiar za pomocą drogi radiowej, punkty te będą zasilane masztem z panelem
fotowoltaicznym. Kolejnym elementem jest stworzenie serwisu umożliwiającego dokonywanie transakcji on-line oraz wykorzystanie serwisu internetowego lub
innych narzędzi ICT w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług.

RPLU.06.04.00-06-0067/15

GMINA DRELÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 002 154,51

1 639 922,37

1 393 934,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2014-07-01

2019-06-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dorohusk w ramach wieloletniego zadania "Budowa
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk- Etap I"

Przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dorohusk - Osada, Dorohusk, Zalasocze i Turka, w gminie Dorohusk. Mieszkańcy tych
miejscowości, bez dostępu do sieci wodociągowej, zaopatrują się w wodę korzystając z przydomowych studni kopalnych, które często nie spełniają norm
sanitarnych. Większość mieszkańców korzysta z pozyskania wody pasami transmisyjnymi- co nie spełnia warunków sanitarnych i jest uciążliwe w warunkach
zimowych. Dodatkowo, występujące niekorzystne warunki atmosferyczne w ostatnich latach (tj. susze i niewielka pokrywa śnieżna w zimie) skutkują obniżeniem
się poziomu wód gruntowych. Efektem jest zmniejszanie się ilości wody w studniach a nawet ich wysychanie, co powoduje ograniczenia w korzystaniu z wody dla
mieszkańców. Władze gminy nie są w stanie zaspokoić potrzeb socjalno-bytowych lokalnej społeczności. Dodatkowo, nie mogą w pełni wykorzystać potencjału
gminy: w miejscowości Zalasocze znajdują się tereny inwestycyjne ale brak uzbrojenia w podstawową infrast. zniechęca potencjalnych inwestorów do
inwestowania. Ponadto, na skutek wykorzystywania ujęć lokalnych występuje niekontrolowany pobór wody, co niekorzystnie wpływa na stan gospodarki wodnej
w gminie i stan środowiska. Niski stan wyposażenia gminy w infrastrukturę wodociągową prowadzi do pogorszenia warunków życia mieszkańców, obniżenia
atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Zakres projektu: -budowa sieci wodociągowej o łącznej dł. 8 808,7 m; budowa przyłączy wodociągowych o dł. 134 m. Zaprojektowano 10 szt. podłączeń w tym 2 szt. studzienek wodomierzowych i 8 szt. podłączeń do budynków. Dla
zabezpieczenia potrzeb przeciwpożarowych zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe-40 szt. Powstała sieć zasilana będzie z ujęcia wody w Dorohusku.

RPLU.06.04.00-06-0068/15

GMINA DOROHUSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

918 100,49

705 489,69

599 666,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-16

2017-12-15

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa i modernizacja infrastruktury uzdatniania i poboru wody stacji wodociagowej w Wólce Łańcuchowskiej, gm.
Milejów

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności (szczególnie w przypadku suszy) wody dla odbiorców indywidualnych oraz poprawa jakości wód
dostarczanych na cele socjalno - bytowe i przemysłowe poprzez budowę i modernizację infrastruktury uzdatniania i poboru wody stacji wodociągowej w Wólce
Łańcuchowej, gm. Milejów. Na zakres projektu składa się budowa i modernizacja infrastruktury uzdatniania i poboru wody stacji wodociągowej w Wólce
Łańcuchowskiej w Gminie Milejów. Celem szczegółowym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Milejów oraz warunków działania
przedsiębiorców lokalnych poprzez działania mające na celu zniesienie utrudnień związanych z użytkowaniem sieci wodociągowej szczególnie w okresach suszy i
niedoborów wody. Jest to szczególnie istotne, gdyż główne przedsiębiorstwa na terenie Gminy Milejów są wysoce wodochłonne (przetwórstwo rolno-spożywcze).
Realizacja celu głównego i szczegółowego zapewni poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego poprzez
znaczące ograniczenie strat wody. Zapewnienie stabilnej i nieprzerwanej pracy sieci wodociągowej zmniejszy ryzyka chorób ludzi w Gminie Milejów
spowodowanych złą jakością dostarczanej wody. Tak skonstruowany cel projektu w największym stopniu odpowiada zidentyfikowanym w ramach
przeprowadzonych analiz problemom zarówno głównym jak i szczegółowym. W ramach inwestycji realizowane będą następujące zadania: budowa zbiornika
wyrównawczego 100 m3, rozbudowa/przebudowa budynku ujęcia wody, aerator, chlorator, kompleksowa przebudowa centrali energetycznej i całej instalacji
elektrycznej w obiekcie (w tym instalacji PV), zagospodarowanie terenu, w tym budowa zbiornika bezodpływowego, systemy monitoringu, dokumentacja
projektowa w tym koncepcja architektoniczna, studium wykonalności, zarządzanie projektem, nadzór inwestorski, promocja. Realizacja wszystkich
zaplanowanych zadań umożliwi osiągnięcie kluczowych rezultatów projektu i realizację celu głównego

RPLU.06.04.00-06-0070/15

GMINA MILEJÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 258 440,79

624 536,58

530 856,09

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-24

2018-06-29

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Modernizacja ujęć wody w Chlewiskach i Skrobowie-Kolonii wraz z rozbudową sieci wodociągowej

Celem gł. proj. jest: Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Lubartów. Kluczowym rezultatem jest: Przewidywana liczba osób korzystających z
ulepszonego zaopatrzenia w wodę: 2 436 osób w roku 2016. Zadania przewidziane do realizacji: Przebud. ujęcia wody w Chlewiskach Przedmiotem inwestycji jest
przebud. budynku ujęcia wody w m. Chlewiska w gm. Lubartów. SUW w Chlewiskach będzie pracowała w układzie dwustopniowego pompowania wody. Woda ze
studni tłoczona będzie pompami głębinowymi I-go stopnia na zespół dwustopniowej filtracji (odżelaziacze i odmanganiacze). Następnie kierowana będzie do 2
zbiorników wyrównawczych. Ze zbiorników poprzez zestaw pompowy II-go stopnia woda tłoczona będzie sieci. Przebud. sieci wodoc. od ujęcia wody w m.
Chlewiska do połączenia z istniejącym wodoc. na terenie m. Chlewiska Inwestycja przewiduje doprowadzenie wody z ujęcia wody w m. Chlewiska dla potrzeb
wodociągu grupowego do wsi Chlewiska, Szczekarków, Lisów i Brzeziny. Rozbudowa ujęcia wody w Kol. Skrobów Rozbudowa ujęcia wody obejmuje wykonanie
nowego budynku SUW w m. Skrobów Kol. Rozbudowa sieci wodociągowej w Kol. Skrobów, gm. Lubartów Inwestycja przewiduje rozbudowę istniejącej sieci
wodociągowej przy ujęciu wody w Skrobowie-Kolonii oraz połączenie dwóch istniejących wodociągów na terenie również Skrobowa Kolonii. Budowa sieci wodoc.
wraz z przyłączami w m. Nowodwór Projektowana sieć wodociągowa będzie rozbudową istniejącej w miejscowości Nowodwór, a także umożliwiającą podłączenie
w przyszłości kolejnych wsi. Dla wszystkich odbiorców wody jest zapewniony odbiór ścieków poprzez istniejącą siec kanalizacji sanitarnej. Ścieki z Chlewisk
(przebudowa sieci wodoc.) są kierowane do miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubartowie, natomiast ścieki z Nowodworu (budowa sieci wodociągowej) i
Skrobowa-Kolonii (rozbudowa sieci wodociągowej) będą kierowane do gminnej oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii.

RPLU.06.04.00-06-0075/15

GMINA LUBARTÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

4 109 630,38

3 341 162,91

2 839 988,47

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2019-08-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Efektywna gospodarka wodna w Gminie Milanów

W ramach projektu planuje się kompleksowo uregulować gospodarkę wodną na terenie całej Gminy Milanów. Zrealizowana zostanie przebudowa ujęcia i
RPLU.06.04.00-06-0076/15
uzdatniania wody w miejscowościach Milanów i Rudno. W ramach przedsięwzięcia w obu obiektach planuje się przeprowadzić następujące roboty: - przebudowa
budynków stacji, w tym m.in. przebudowa pomieszczeń technologicznych, docieplenie ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wymiana instalacji
wod-kan., budowa szczelnych osadników na ścieki bytowe i z chlorowni - remont instalacji technologicznych, w tym: m.in.: montaż mieszacza statycznego,
aeratora, układu przygotowania i dozowania koagulantu, układu przygotowania powietrza oraz układu dezynfekcji, wymiana rurociągów technologicznych
zewnętrznych i obudowy studni, - remont i przebudowę instalacji elektrycznej i kontrolno-pomiarowej, w tym: modernizacja systemów sterowania i pomiarów z
wizualizacją i komputerowym sterowaniem procesami, oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 5 kW, modernizacja zasilenia studni głębinowych,
montaż zespołu prądotwórczego. Zrealizowane zostaną instalacje towarzyszące: wodna, sanitarna, chemiczna i wód popłucznych. W wyniku realizacji projektu
zachowana zostanie wydajność stacji ujęcia i uzdatniania wody (łącznie: Qdb.śr.=1085 m3/ dobę). W ramach kosztów własnych Wnioskodawcy opracowana
zostanie również strona internetowa do komunikacji z użytkownikami sieci wodociągowej związanej ze stacjami ujęć wody. Posiadała ona będzie formularze
kontaktu (dwukierunkowe), które będą wykorzystywane do zgłaszania awarii i innych bieżących kontaktów z zarządcą systemu wodociągowego. Grupami
docelowymi projektu są mieszkańcy Gminy Milanów - aktualni i przyszli użytkownicy sieci wodociągowej. a także rolnicy i przedsiębiorcy. Z utworzonego systemu
korzystać będą również jednostki OSP w ramach prowadzonych akcji gaśniczych. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę
wyniesie 3929 osób.

GMINA MILANÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

3 918 624,53

3 188 211,00

2 709 979,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-12-02

2018-03-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów i Borowina oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Józefowie

P. polega na rozbudowie sytemu odbioru ścieków w Gm. J. poprzez zwiększenie ilości osób podłączonych do rozbudowanej sieci kan. sanitarnej spowoduje
RPLU.06.04.00-06-0078/15
zwiększenie dostępności i wydajności systemu odbioru ścieków oraz poprawę jakości obsługi w ramach gosp. ściekowej na terenie Gm., poprawę i ochronę stanu
środowiska naturalnego czystości wód i gleby, ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gm. i dostosowanie gospodarki ściekowej do wymagań środowiskowych
Polski i UE oraz zwiększy przepustowość oczyszczalni. Z wybudowanej sieci będzie mogła skorzystać większa liczba gospodarstw domowych, zaś poziom
świadczonych usług zostanie zwiększony i rozszerzony (BOK). Zakłada się, że odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków zwiększy się z 24,7% do 40,7%.
Wzrost ilości podłączeń do sieci kanalizacji san. na terenie gm. zapewni lepszy dostęp do tych usług, a tym samym doprowadzi do wyrównania różnic w dostępie
do infrastruktury technicznej. Wsk. produktu: Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 7,83 km. Wsk. rezultatu: Przewidywana liczba osób korzystających z
ulepszonego oczyszczania ścieków - 2 820 osób. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19) - 780 osób. Wielkość
ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu - 3 280 RLM. Interesariusze główni: pracownicy UMJ, pracownicy ZWiK w J., Zespól projektowy; Zarząd
Woj.. Lub. (ZWL), Dep. Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lub., wykonawcy inwestycji, Generalny Wykonawca, Inspektor nadzoru budowlanego,
Podmioty doradcze. Interes. drugorzędni: mieszkańcy bezpośrednio korzystający z rozwiązań wspartych w ramach proj., pozostali mieszkańcy GJ; Osoby nie objęte
systemem gospodarki ściekowej Gm.; Podmioty gosp. funkcjonujące w Gm.. Interes. kontekstowi: Gm. konkurujące o środki w ramach przedmiotowego konkursu,
Osoby narażone na negatywne oddziaływanie prac budowlanych, lokalne media.

GMINA JÓZEFÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

6 917 500,10

3 641 904,62

3 095 618,92

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-11-20

2017-12-29

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy

Celem projektu jest: Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie działa Beneficjenta. Kluczowym rezultatem jest Liczba dodatkowych osób korzystających z
RPLU.06.04.00-06-0079/15
ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 7359. Grupę docelową stanowią odbiorcy usług. Zakres projektu obejmuje zadania: Modernizacja sieci wodociągowej w ul.
Dęblińskiej Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Górnej Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Jaworowej Modernizacja sieci wodociągowej w ul.
Kaniowczyków Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Komunalnej Modernizacja sieci wodociągowej w ul.
Niemcewicza Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Romów Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza Modernizacja sieci wodociągowej w ul.
Słowackiego Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Włostowickiej Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wróblewskiego Modernizacja sieci wodociągowej w
ul. Piłsudskiego (Izabelli-Czartoryskich) Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Zielona) Zakup wodomierzy, modułów radiowo-nadawczych oraz
elementów systemowych (PSION) Zakup sprzętu dla potrzeb laboratorium Zakup samochodu dla potrzeb laboratorium Dokumentacja projektowa
modernizowanych sieci Prace dotyczące modernizacji sieci obejmują sukcesywną wymianę istniejących, awaryjnych odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej na
terenie miasta Puławy. Nowe rurociągi zostaną wbudowane w miejsce starych bez zmiany ich lokalizacji za wyjątkiem wodociągu w obrębie skrzyżowania ulic
Piaskowej, Czartoryskich i Piłsudskiego, który zgodnie z Decyzją Zarządu Dróg Wojewódzkich znak UDM.sa.431-01-476/15 z dnia 07.12.2015 r. zostanie wykonany
w nowej lokalizacji metodą przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze osłonowej. Ze względu na fakt położenia sieci wodociągowej w terenach
zagospodarowanych roboty prowadzone będą głównie metodami bezwykopowymi.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WODOCIĄGI PUŁAWSKIE"
SP. Z O.O. W PUŁAWACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

12 474 574,31

10 031 338,77

6 394 978,45

63,75 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-04-12

2019-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski

Realizacja inwestycji przyniesie wymierny efekt w postaci poprawy stanu infrastruktury technicznej, a przez to pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego
poprzez stworzenie szans do rozwoju turystyki, wyeliminowanie ograniczeń wynikających z braku wody dobrej jakości oraz zanieczyszczenia środowiska i
wyrównanie szans rozwojowych terenów wiejskich. Budowa wodociągów jest jednym z etapów długofalowej strategii rozwoju i modern. instalacji służących
ochronie środ.na terenie Gminy. Rezultaty: -zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, bezpieczeństwo stanu zdrowia ludności
dzięki spożyciu wody właściwej jakości, -zabezpieczenie przeciwpożarowe dużych skupisk ludności na rozległym terenie, -utrzymanie i zwiększenie liczby
korzystających z sieci wodociągowej o miejscowości: Kożuszki, Krzewica, Krzymoszyce, Wólka Krzymowska, Łuby, Łuniew, Łukowisko zasilanych obecnie z
wodociągu Gminy Olszanka, SUW Próchenki, -likwidację okresowych nierównomierności niedoborów wody w 43 gospod. (które po realizacji projektu będą
korzystały ze SUW w Halasach), -niezawodność automat. pracy urządzeń ujęcia wody o wydajności 1200m3, -zdalna kontrola obiektu i pracy ujęcia wody
podniesie bezpiecz. wodne Gminy, ograniczenie czynnika błędu ludzkiego poprzez zautomatyzowanie i zabezpiecz. ujęcia w tzw. monitoring wody. Główne grupy
działań: * Konstrukcja zbiornika wody uzdatnion. Vc=347m3 w m.Halasy działki numer 364,363 * Instalacje elektr.SUW, Instalacje AKPiA SUW, zbiornik
retencyjno-uśredniający, przebudowa ujęcia wody podziemnej z przebudową, rozbudową SUW w m.Halasy działki numer 364,363 * Zagospod.terenu SUW Halasy,
dz. 364, 363 * Budowę sieci wod. łączącej dwie miejs.Tłuściec i Krzewicę (bez przyłączy) na terenie gminy Międzyrzec Podl. Orientacyjna dł.sieci wod. wynosi ca
2630 m. * wykonanie inst. fotowoltaicznej na SUW w Halasach o mocy 25 kW. Nowi odbiorcy wody korzyst. ze SUW w Halasach, mają zapewnione prawidł.
zagospod.ścieków (przydom.oczyszcz.ścieków).

RPLU.06.04.00-06-0080/15

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

2 807 203,94

2 282 279,63

1 939 937,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-02

2018-07-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski

Celem projektu jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie właściwych warunków sanitarnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów poprzez
zwiększenie dostępu do infrastruktury oczyszczania ścieków. Rezultatem projektu jest liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania
ścieków (CI19) - 68 osób. Grupami docelowymi są: Mieszkańcy gminy Ostrów Lubelski podzielni na dwie grupy: - już korzystający z kanalizacji (część
miejscowości Ostrów Lubelski, Bójki, Jamy) - po zrealizowaniu projektu korzystający z rozwiązań zapewniających bezproblemowy odbiór ścieków (osiedle
Gościniec w Ostrowie Lubelskim). Obie grupy będą korzystały z ekologicznego punktu lub punktów ich przetwarzania. Turyści wypoczywający nad Jeziorem
Miejskim w Ostrowie Lubelskim (interesariusze zew.) Przedsiębiorcy z miejscowości Ostrów Lubelski , Bójki, Jamy (interesariusze wew.) Zadanie przewiduje
przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej (szczegółowy opis w studium wykonalności i wyciągu z dokumentacji technicznej).

RPLU.06.04.00-06-0081/15

GMINA OSTRÓW LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

7 716 928,99

6 151 881,36

3 921 824,36

63,75 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-07-01

2019-12-15

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

BEZAWARYJNA DOSTAWA WODY W GMINIE SITNO.

W ramach projektu planuje się połączyć trzy odrębne sieci wodociągowe zasilane z trzech różnych ujęć wody (Sitno, Qdb. śr=498 m3/dobę, Jarosławiec, Qdb.
śr.=200m3/dobę), Stanisławka, Q db.śr.=153 m3/dobę) w jeden system obejmujący teren całej gminy. Założenie takie uniezależni odbiorców od sezonowych
ograniczenie poboru wody, które wynikają z deficytu wód podziemnych na terenie gminy (źródła sezonowo "wysychają", zmniejszając w ten sposób dostawy wody
na potrzeby życiowe). Ujęcie w Sitnie posiada zapas mocy pobory wody, która jednak nie może być przekazywana na inne obszary gminy z powodu braku
powiązań sieciowych. Przyjęta koncepcja ograniczy też problem awarii ujęć wody - w takim przypadku wodociąg gminny będzie zasilany z aktualnie działających
ujęć. W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa odcinki sieci wodociągowej, w tym: - odcinek I: Sitno - Jarosławiec - połączenie sieci wodociągowej
pobierającej wodę z ujęcia w Jarosławcu z siecią zasilaną przez ujęcie wody w Sitnie, - odcinek II: Janówka - Rozdoły - włączenie sieci wodociągowej zasilanej
przez ujęcie wody w Stanisławce w sieć powiązaną z ujęciem w Sitnie. Budowa I odcinka wodociągu: Sitno - Jarosławiec obejmie następujące elementy: - rurociągi
PVC - U dn 160, L = 3 664,0 m, - rurociągi PE - HD dn 160, L = 94,0 m, - rurociągi PVC - U dn 110, L = 1 422,0 m W ramach II odcinka zrealizowane zostaną rurociągi
PE - HD PN10, SDR 11, dn 160 x 9,5 mm, o długości 1270,0 m. Wszystkie odcinki uzbrojone będą w hydranty nadziemne z zasuwą. Wykorzystane będą rury
osłonowe pod przeszkodami (drogi utwardzone i gruntowe), przejście pod torami, zabezpieczenie kabli telefonicznych. Łączna długość wybudowanej sieci
rozdzielczej wyniesie 6450 km. W ramach projektu nie będą budowane przyłącza wodociągowe.
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GMINA SITNO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

745 702,92

561 975,93

477 679,54

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-03

2017-11-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Efektywna gospodarka wodna w Gminie Łomazy

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców i poprawa atrakcyjności inwestycyjnej poprzez podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w
zakresie dostaw wody pitnej na terenie Gminy Łomazy. Rezultatem projektu będzie Liczba dodatkowych 36 osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w
wodę oraz 11,5 km wybudowanej sieci wodociągowej. Grupami odbiorców będą Mieszkańcy Gminy Łomazy oraz podmioty gospodarcze i rolnicy działający na
terenie Gminy. Dodatkowo projekt będzie też miał wpływ na turystów oraz na działalność jednostek OSP. W ramach projektu przewiduje się budowę sieci
wodociągowej w miejscowości Łomazy, w tych miejscach, w których funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zadanie wykonywane będzie w ramach
zadania "Efektywna gospodarka wodna w Gminie Łomazy"- wybudowanie wodociągu i 33 przyłączy oraz urządzenia pomiarowe i uruchomieniem serwisów do
obsługi on-line. Jest to kolejny etap budowy wodociągu na terenie Gminy, który przewidziano w wieloletniej prognozie finansowej.
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GMINA ŁOMAZY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

1 044 924,96

855 777,39

727 410,77

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-12-02

2017-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec

Projekt rozbudowy sytemu odbioru ścieków w Gm. Z. poprzez zwiększenie ilości osób podłączonych do rozbudowanej sieci kan. sanitarnej spowoduje zwiększenie
dostępności i wydajności systemu odbioru ścieków oraz poprawę jakości obsługi w ramach gosp. ściekowej na terenie Gm., poprawę i ochronę stanu środo.
natural. czystości wód i gleby, ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gm. i dostosowanie gospodarki ściekowej do wymagań środowiskowych Polski i UE. Z
wybudowanej sieci będzie mogła skorzystać większa liczba gosp. dom., zaś poziom świadczonych usług zostanie zwiększony i rozszerzony (BOK). Zakłada się, że
odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków zwiększy się z 32,6% do 33,72%. Wzrost il. podłączeń do sieci kana. san. na terenie gm. zapewni lepszy
dostęp do tych usług, a tym samym doprowadzi do wyrównania różnic w dostępie do infrastruktury tech.. Zmniejszą się dysproporcje pomiędzy obszarami
miejskimi woj. a obszarem miejsko - wiejskim jakim jest Gm. Z. P. zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej systemu mieszanego grawitacyjno - ciśnieniowego
(szczeg. dokum. tech) w miejs. Obrocz i ul. 1go Maja w Zwierzyńcu. Wsk. produktu: Dług. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 2,35 km Wsk. rezultatu:
Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 171 os. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania
ścieków (CI19) - 120 os. Interesariusze główni: pracownicy UMZ, pracownicy ZGK w Z., Zes. projektowy; Zarząd Woj.. Lub. (ZWL), Dep. Wdrażania EFRR Urzędu
Marszał. Woj. Lub., wykonawcy inwestycji, Gener. Wykonawca, Inspe. nadzoru budow., Podm. doradcze. Interes. drugorzędni: mieszkańcy bezpośrednio
korzystający z rozwiązań wspartych w ramach p., pozostali mieszkańcy GZ; Osoby nie objęte systemem gospod. ściekowej Gm.; Podmioty gosp. funkcjonujące w
Gm.. Interes. kontekstowi: Gm. konkurujące o środki w ramach przedmiot. konkursu, Os. narażone na negatywne oddziaływanie prac budowlanych, lok. media.

RPLU.06.04.00-06-0086/15

GMINA ZWIERZYNIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

923 596,35

749 073,59

636 712,54

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-11-19

2017-12-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

022 Oczyszczanie ścieków

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Wisznice

Grupę docelową projektu stanowią interesariusze główni (mieszkańcy gminy Wisznice, operator sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz władze lokalne
odpowiedzialne za gospodarkę wodno-ściekową gminy), jak również interesariusze przedmiotowi: środowisko naturalne i jego zasoby oraz potencjalni
inwestorzy i turyści. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej oraz oczyszczania
ścieków w gminie Wisznice. Kluczowe rezultaty założone w projekcie to: a)przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 1769
RLM b)liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 130 RLM c)przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego
zaopatrzenia w wodę: 1769 osób d)liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę o 25 osób Zadania przewidziane do realizacji
obejmują: 1)Przebudowę ujęcia wody w Horodyszczu (wymiana technologii , urządzeń i rurociągów, montaż nowych zbiorników wyrównawczych, roboty
budowlane i elektryczne) 2)Budowę sieci kanalizacyjnej we wsiach: Horodyszcze, Wisznice, Wisznice Kolonia oraz Dubica o łącznej długości 2,378 km 3)Budowę
44 przyłączy kanalizacyjnych (długość części kwalif.: 0,996 km, niekwalif.: 0,231 km) 4)Budowę sieci wodociągowej o długości 1,735 km w miejscowościach:
Rowiny, Dubica, Wisznice Kolonia, Łyniew, Dołholiska, Wygoda, Horodyszcze oraz Polubicze Dworskie 5)Budowę 12 przyłączy wodociągowych o łącznej długości
0,532 km 6)Modernizację 8 przepompowni ścieków na istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wisznice, Wisznice Kolonia i Wygoda (montaż nowych
pomp, sterowania i monitoringu) 7)Wymianę 1000 wodomierzy na radiowe wraz zakupem osprzętu do zdalnego odczytu liczników 8)Zakup i wdrożenie programu
komputerowego do obsługi interesantów on-line 9)Nadzór inwestorski 10)Zarządzanie projektem 11)Promocja- tablice informacyjne (2 szt.) 12)Promocjanaklejki promocyjne (1000 szt.)

RPLU.06.04.00-06-0088/15

GMINA WISZNICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

3 419 419,31

2 746 816,37

2 334 793,91

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2019-10-31

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych na terenie Miasta Radzyń
Podlaski

Projektu dotyczy działań związanych z Modernizacją Stacji Ujęcia Wody oraz przebudową wybranych sieci wodociągowych na terenie Miasta Radzyń Podlaski, w
ramach tego przewiduje się następujące zadania: 1. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Radzyń Podlaski w obrębie ulic: Tysiąclecia,
Broniewskiego, Bulwary, Konopnickiej, Lipińskiego, Norwida, Przesmyckiego, Witkiewicza, Wybickiego, Zabielska, Zabielska Żeromskiego, w ramach którego
zamontowane zostaną sieci wodociągowe, przeprowadzone zostaną również prace rozbiórkowe oraz naprawcze; 2. Modernizacja stacji uzdatniania wody
polegającą na pracach remontowo-budowlanych oraz wymianie obecnej technologii; 3. Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników na terenie SUW
(wykonanie robót rozbiórkowych obecnej nawierzchni i zastąpienie jej nową). Grupą docelową Projektu są mieszkańcy Radzynia Podlaskiego posiadający
przyłącza wodociągowe oraz pozostali mieszkańcy miasta korzystający z wody. Realizacja projektu zakłada realizację celów, z których głównym jest zwiększenie
atrakcyjności inwestycyjnej i społecznej terenu Gminy Radzyń Podlaski oraz zwiększenie efektywności infrastruktury wodociągowej. Do celów projektu należy
również zaliczyć takie aspekty jak: * Stworzenie sprawnie działającej sieci wodociągowej zaopatrującej gminę w wodę pitną * Poprawa warunków rozwoju
przedsiębiorczości na terenie miasta * Poprawa warunków życia mieszkańców * Polepszenie jakości oraz walorów smakowych wody pitnej * Stworzenie
nowoczesnego systemu gospodarowania zasobami wodnymi Powyższe cele przyczynią się również do realizacji celów długookresowych, m.in. powstanie nowych
miejsc pracy. W ramach projektu planowane jest również osiągnięcie następujących rezultatów: * Przewidywana liczba dodatkowych osób korzystających z
ulepszonego zaopatrzenia w wodę w liczbie 3053 osób. Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi obszar, na którym planowana jest inwestycja (ulice wskazane w
projekcie oraz SUW) jest objęty siecią kanalizacyjną.

RPLU.06.04.00-06-0089/15

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RADZYNIU PODLASKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

6. Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

6.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Brak poddziałania

5 706 001,62

4 125 904,60

3 507 018,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-04-01

2019-07-30

Konkursowy

11 Dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

Nie dotyczy

Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" w celu zwiększenia aktywnego udziału społeczeństwa w
kulturze

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia w Puławach poprzez zapewnienie mieszkańcom Puław i okolic dostępu do bogatej i różnorodnej oferty
kulturalnej. Narzędziem służącym osiągnięciu tego celu stanie się kompleksowa modernizacja budynku Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika", która
pozwoli na zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej oraz podniesienie jej jakości. Osiągnięcie założonego celu mierzone będzie poprzez następujące
wskaźniki rezultatu: a) wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz
stanowiących atrakcje turystyczne (CI9) - 9219 odwiedziny/rok; b) liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem - 99 773 os./rok. W
ramach projektu przewiduje się utworzenie jednego miejsca pracy (1 etat) - specjalista ds. marketingu POK Dom Chemika. Projekt skierowany jest do kilku grup
docelowych, najważniejszą z nich będą mieszkańcy Puław i okolic, artyści udzielający występów na scenie ośrodka, kontrahenci wynajmujący lokale, turyści
podmioty zainteresowane dostępem do dóbr kultury, a także osoby biorące udział w warsztatach, zlotach i przeglądach artystycznych. Zakres rzeczowy projektu
będzie obejmował: a) kompleksową przebudowę wnętrza obiektu ze zmianą przebiegu ciągów komunikacyjnych i rozmieszczenia pomieszczeń, b) wymianę lub
montaż instalacji klimatyzacji, wentylacji, wod-kan, cieplnej, elektrycznej, LAN, systemów bezpieczeństwa obiektu, c) budowę nowych przyłączy wod-kan, d)
przebudowę ciągów komunikacyjnych wokół budynku wraz z modernizacją oświetlenia parkingu oraz instalacją iluminacji obiektu; e) montaż nowoczesnego
oświetlenia wewnątrz budynku; f) wykonanie mechaniki sceny oraz oświetlenia scenicznego oraz g) wyposażenie w meble. Zadaniom tym będą towarzyszyć
działania związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, nadzorem inwestorskim i autorskim, opracowaniem studium wykonalności oraz promocją
projektu.

RPLU.07.01.00-06-0001/17

MIASTO PUŁAWY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

21 240 341,57

17 259 570,38

14 670 634,82

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-30

2019-09-30

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

Cel projektu: sprzyjanie rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta i wzmocnienie jego funkcji ponadlokalnej przez wykorzystanie potencjału dziedzictwa
RPLU.07.01.00-06-0001/18
kulturowego. Zadania projektu: 1. Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej (1 obiekt wpisany do rejestru
zabytków), w tym obiektów zasobów kultury: budynek wieży głównej, oficyna zachodnia, wieżyczka zachodnia, kaplica i wieżyczka wschodnia wykorzystywane
przez Muzeum Południowego Podlasia i obiektu amfiteatru administrowanego przez Bialskie Centrum Kultury. Zadanie obejmuje przebudowę układu
komunikacyjnego i wyk. sieci technicznych na terenie założenia. 2. Zakup wyposażenia i multimediów dla MPP 3. Nadzory budowlane 4. Opracowanie
dokumentacji projektowej 5. Opracowanie Studium Wykonalności 6. Działania promocyjne Główni interesariusze: Mieszkańcy województwa lubelskiego w tym
Gminy Miejskiej Biała Podlaska i instytucje korzystające z rezultatów projektu: BCK, MPP. Interesariusze drugorzędni to turyści, instytucje korzystające z
rezultatów projektu, m.in. Gmina Miejska Biała Podlaska, przedsiębiorstwa. W ramach realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: Produktu: L.
obiektów zasobów kultury objętych wsparciem- 5 L. instytucji kultury objętych wsparciem- 2 L. zabytków nieruchomych objętych wsparciem- 1 L. zabytków
ruchomych objętych wsparciem- 23365 L. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 2 Rezultatu: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin
w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)- 14858 odwiedziny/rok;
Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem- 63116 osoby/rok; Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem- 63116
osoby/rok. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy- pozostałe formy 1 EPC/ Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa).

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

20 657 312,17

17 902 258,83

14 956 994,58

83,55 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2014-06-11

2019-09-30

Pozakonkursowy

23 Sztuka, rozrywka, sektor
kreatywny i rekreacja

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

ZACHOWANIE I UDOSTĘPNIENIE NAJATRAKCYJNIEJSZYCH ELEMENTÓW DZIEDZICTWA NATURALNEGO W KRASNOBRODZIE

Przedmiotem P. jest moderniz. zabytkowego parku otaczającego obiekty Sanatorium w Krasnobrodzie wraz z wykonaniem promenady spacerowej z centrum
miasta do parku, zagospod. terenu rekreacyjnego między parkiem a zalewem krasnobrodzkim oraz turyst. apli. mobilna, witryna www oraz ławka z pan. solar. CEL
GŁ. Popr. warunków zagosp. parku w zespole pałac.-parkowym i wyeksp. wal. obsz. dziedz. naturalnego w K. REZULTATY: Wzrost oczekiw. liczby. Odwiedzin-20.000
os., Liczba os. korz. Z obiektów zasobów kultury obj. Wsparciem-20.000 os. Liczba nowo utworz. Miejsc pracy 1. GR. DOCELOWA: Turyści i mieszkańcy gminy K.
Gm. K. położona jest w obszarze o wybitnych walorach przyrodniczych, krajobraz. Od 2002r. K. jest uzdrowiskiem. W K. działa Sanatorium Rehabilitacyjne,
zlokaliz. w zabytk. zespole pałacowo-park. Budynki są zmoderniz. i wyposażone do potrzeb kuracjuszy; potrzebą jest poprawa warunków zagospod. parku,
wyeksponow. walorów i ułatw. dostępu do obszaru. Park jest zaniedbany i niezagospodar., nieprzystosow. do zwiedzania. Nie posiada wygodnego połącz.
komunik. z centrum K. (komunik. odbywa się przede wszystkim dr. Powiat., ze stromymi podjazdami i zjazdami). Mieszkańcy, turyści oraz kuracjusze zgłaszają
potrzebę umożliw. zwiedzania parku, przystos. go do funkcji przyrodn. i turyst., poprawy dostępu. Władze gm. nie mogą w pełni wykorz. potencjału K.: brak nowych
atrakcji turyst. oraz izolacja parku od innych obszarów dziedz. nat. utrudnia rozwój turyst. i promocję regionu. Efektem jest na brak impulsów do rozwoju
przedsiębiorcz. i tworzenia miejsc pracy. Sanat. nie w pełni wykorzystuje potencjał a jego ranga jest obniżona. Zakres projektu: 1.zagospodar. parku na terenie
zespołu pałacowo-parkowego; 2.budowa promenady spac. w miejscu istn. ul. Młyńskiej; 3.wykonanie oświetl. ulicznego promenady spacerowej. 4.zagospod.
terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym zalew; 5.wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy bocznej łączącej osiedle Podzamek ze zbiornikiem wodnym zalew w
K.

RPLU.07.01.00-06-0003/17

GMINA KRASNOBRÓD

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 761 219,28

1 431 885,59

1 217 102,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-02

2019-11-29

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Rudka" w Zwierzyńcu wraz z jego otoczeniem

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu w rejonie zbiornika wodnego "Rudka" na przyjazną turystom strefę rekreacji. W ramach zadania planuje się zakup i
montaż pomostu pływającego (długość 42m) jako uzupełnienie już istniejącego, wykonanie ciągów pieszych na powierzchni około 15 arów. Ponadto zostanie
zakupiony i zamontowany kontener sanitarny, który składać się będzie z dwóch kabin i pomieszczeń do przebierania. Obiekt będzie dostępny dla osób
niepełnosprawnych, a woda użytkowa będzie podgrzewana przez panel solarny zainstalowany na dachu. Wykonane zostanie również miejsce dla ratownika.
Miejsce dla ratownika stanowić będzie altana o konstrukcji drewnianej, usytuowana jako sześciobok wpisany w okrąg o średnicy 8 m. Ponadto zakupione i
zamontowane zostaną ławki i kosze na śmieci (łącznie 20 szt.), stojak na rowery oraz system monitoringu wizyjnego składający się z 2 kamer. Projekt jest
kompleksową odpowiedzią na zidentyfikowane przez interesariuszy potrzeby i problemy wynikające z braku ich zaspokojenia. Inwestycja zapewni właściwą
obsługę mieszkańców i turystów, uporządkuje komunikację, zapewni miejsca wypoczynku z atrakcjami, dostarczy stosownej informacji, wprowadzi poczucie
bezpieczeństwa. Inwestycja ma na celu wsparcie wzrostu gospodarczego poprzez ochronę, promowanie i rozwój turystycznych walorów natury, zwiększenie
dostępności tych walorów i poprawę ich atrakcyjności turystycznej. Realizacja projektu oznacza wypełnienie potrzeb społeczności lokalnej, wywiązanie się z
realizacji zadania własnego przez gminę, a jednocześnie zbudowanie zachęty do wzmożonego ruchu turystycznego, a tym samym podstaw przyszłego rozwoju
gospodarczego. Docelową grupę interesariuszy tworzą głównie społeczność lokalna, turyści i przedsiębiorcy. Do efektów realizacji projektu zaliczono wzrost
oczekiwanej liczby odwiedzin, wzrost zatrudnienia, przystosowanie obszaru do obsługi osób niepełnosprawnych.

RPLU.07.01.00-06-0004/17

GMINA ZWIERZYNIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

487 830,57

396 610,22

337 118,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-05-15

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa dostępności obszaru Gminy Urszulin jako części Polesia Zachodniego

Celem głównym projektu jest poprawa poziomu dostępu do zasobów dziedzictwa naturalnego Gminy Urszulin poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów
przyrodniczych Polesia w zrównoważonym rozwoju obszarów chronionych. Osiągnięcie tego celu planowane jest poprzez przeprowadzenie następujących działań
infrastrukturalnych: * Budowa ciągu pieszo-rowerowego, * Budowa i przebudowa linii oświetleniowych przy ciągu pieszo-rowerowym z wykorzystaniem
energooszczędnych rozwiązań i opraw LED, * Budowa oświetlenia miejsca obsługi turystów przy ścieżce dydaktycznej "Dąb Dominik", * Budowa miejsca postoju
turystów w Woli Wereszczyńskiej oraz montaż monitoringu wizyjnego i paneli fotowoltaicznych, * Budowa zadaszenia na rowery, * Wykonanie i montaż tablic
informacyjnych w języku Braille'a przy ścieżce "Dąb Dominik" i "Spławy". Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu zapisanych w
Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących
do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 1958 osób zgodnie z opracowaną analizą popytu. W wyniku realizacji
projektu nastąpi poprawa dostępu do dwóch jezior będących na obszarach chronionych "Łukie" i "Moszne". Poprzez planowane do zamontowanie tablice
Braille'a zapewniony zostanie również dostęp do dziedzictwa naturalnego dla osób niepełnosprawnych tym samym zostanie wypełniony kolejny wskaźnik
projektu: "Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami". W ramach projektu planowane jest zatrudnienie 1 osoby ze
zmarginalizowanej grupy społecznej. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu będą: mieszkańcy Gminy Urszulin , turyści w tym
rowerzyści wraz z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

RPLU.07.01.00-06-0005/17

GMINA URSZULIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 998 660,00

1 625 762,95

1 381 898,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-01-25

2021-03-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

085 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona
infrastruktura

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA WODNEGO KRYNICE

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu w rejonie zalewu w Krynicach na przyjazną turystom strefę rekreacji. W ramach zadania planuje się zakup i montaż 5
pomostów pływających: 2 szt. pomostów rekreacyjnych (spacerowych) i 3 szt. pomostów do cumowania drobnego sprzętu pływającego. Ponadto zakupione i
zamontowane zostaną: licznik gości oraz system monitoringu wizyjnego składający się z 1 kamery z fotowoltaicznym modułem zasilającym. Projekt jest
kompleksową odpowiedzią na zidentyfikowane przez interesariuszy potrzeby i problemy wynikające z braku ich zaspokojenia. Inwestycja zapewni właściwą
obsługę mieszkańców i turystów, zapewni miejsca wypoczynku z atrakcjami, dostarczy stosownej informacji, wprowadzi poczucie bezpieczeństwa. Inwestycja ma
na celu wsparcie wzrostu gospodarczego poprzez ochronę, promowanie i rozwój turystycznych walorów natury, zwiększenie dostępności tych walorów i poprawę
ich atrakcyjności turystycznej. Realizacja projektu oznacza wypełnienie potrzeb społeczności lokalnej, wywiązanie się z realizacji zadania własnego przez gminę,
a jednocześnie zbudowanie zachęty do wzmożonego ruchu turystycznego, a tym samym podstaw przyszłego rozwoju gospodarczego. Docelową grupę
interesariuszy tworzą głównie społeczność lokalna, turyści i przedsiębiorcy. Do efektów realizacji projektu zaliczono wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin, wzrost
zatrudnienia, przystosowanie obszaru do obsługi osób niepełnosprawnych.

RPLU.07.01.00-06-0008/17

GMINA KRYNICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

321 791,53

263 489,05

223 965,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-28

2018-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów

Projekt pn. "Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów" polega na zagospodarowaniu terenu skweru rekreacyjno-wypoczynkowego w Baranowie.
Planowana jest kompleksowa rewitalizacja skweru aby była to przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców i turystów odwiedzających Baranów. Brzegi zostaną
umocnione "gabionami" zaś brzeg od strony ul. Stawowej zostanie wyprofilowany i umocniony "gabionami" w których zostanie zasadzona zieleń i solarne lampy
ledowe. Z drugiej strony zbiornika planowane są roboty ziemne polegające na rozsunięciu brzegu aby ułatwić dostęp do lustra wody. Na środku zbiornika będzie
zamontowana pływająca fontanna która dodatkowo będzie podświetlona światłem o różnych kolorach. Dodatkowo planuje się zamontować pomost w kształcie
liter t aby uatrakcyjnić teren.Wszystkie obiekty małej architektury zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (utwardzona nawierzchnia,
podjazdy oraz poręcze). Dookoła zbiornika będzie zbudowany chodnik, przy którym zostaną zamontowane ławki oraz kosze na śmieci. Teren skweru będzie
oświetlony(oświetlenie solarne). Od strony zachodniej planuje się wykonanie muru chińskiego który odgrodzi działkę od sąsiadów. Dodatkowo cały teren zielony
zostanie wyrównany i ukształtowany zostaną posadzone nowe krzaki i kwiatki wieloroczne. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Gminy Baranów oraz inne
osoby korzystające z powstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury turystycznej. Planowane do realizacji zadania mają na celu efektywne wykorzystanie
potencjału dziedzictwa naturalnego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, w wymiarze lokalnym. Wskaźniki projektu: Wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin - 200 os. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością - 1 szt., Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury
objętych wsparciem - 540 os.

RPLU.07.01.00-06-0010/17

GMINA BARANÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

532 138,83

428 624,54

364 330,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-30

2019-11-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego Podzamcze

Cel główny to zwiększenie atrakcyjności turystycznej, krajobrazowej i gospodarczej Łęcznej poprzez rewitalizację i zwiększenie dostępności do obszarów o
unikalnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej, turystycznej, kulturowej, zabytkowej i historycznej. Cele szczegółowe: wykorzystanie potencjału dziedzictwa
naturalnego w postaci walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych; stworzenie infrastruktury krajobrazowej i turystycznej opartej na dziedzictwie
naturalnym; wsparcie społeczno-gospodarczego rozwoju gminy poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego; stworzenie oferty i unikalnego produktu
turystycznego opartego na dziedzictwie naturalnym. Kluczowe rezultaty projektu: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 3000 osób rocznie; liczba nowoutworzonych miejsc pracy pozostałe formy (EPC) - 1 szt.; liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.; liczba
wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego - 1 szt. Główna grupa docelowa to samorząd gminy, mieszkańcy i turyści odwiedzający Łęczną. Projekt
angażuje lokalnych przedsiębiorców i instytucje umożliwiające jego realizację. Obszar Projektu usytuowany jest w Łęcznej w zespole dworsko-parkowym
Podzamcze i liczy 2,64ha. Zakłada się odtworzenie historycznych układów kompozycyjnych parku z dostosowaniem do współczesnych funkcji i potrzeb
użytkowników. Główne zadania: gospodarka drzewostanem i porządkowanie terenu; nawierzchnie alei, placyków, ścieżek i miejsc postojowych: mineralne5030m2, brukowe-1321m2; zieleń projektowana-1,85ha: sadzenie drzew, krzewów i bylin, trawniki; mała architektura: ławki parkowe-34szt., kosze na śmieci9szt., drogowskazy-5szt., tablice informacyjne-13szt., urządzenia siłowni-5szt. Oświetlenie: latarnie parkowe LED-39szt., reflektory podświetlenia LED-7szt.;
utworzenie strony www.

RPLU.07.01.00-06-0011/16

GMINA ŁĘCZNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

2 755 045,05

2 365 594,74

2 010 755,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-28

2017-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury w części zabytkowego parku przy Pałacu Potockich (salonu ogrodowego) oraz wzrost atrakcyjności
RPLU.07.01.00-06-0011/17
społecznej i kulturowej Miasta. Celami szczegółowymi są: - ułatwienie dostępu do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym chronionych obszarów
dziedzictwa naturalnego i kulturowego, również dla osób niepełnosprawnych - wyposażenie infrastruktury zlokalizowanej wokół istniejącego parku, - poprawa
jakości życia mieszkańców miasta poprzez zapewnienie dostępu do interesujących form wypoczynku, - rozwój gospodarczy obszaru. Opisywany projekt ma na
celu poprawę stanu infrastruktury zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym oraz wzrost atrakcyjności społecznej i kulturowej Miasta Radzyń Podlaski.
Głównymi odbiorcami projektu do których skierowane jest przedsięwzięcie są mieszkańcy miasta oraz turyści. Rezultatem bezpośrednim projektu będzie wzrost
oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. W
ramach realizowanej inwestycji przewidziano takie zadania jak: Roboty rozbiórkowe; Roboty drogowe; Oświetlenie zewnętrzne i linie kablowe zalicznikowe;
Kamery i urządzenia zliczające odwiedzających; Gospodarka drzewostanem; Zieleń; Mała architektura; Fontanna - roboty budowlane; Fontanna - roboty sanitarne;
Nadzór inwestorski. Park wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowego, który stanowi atrakcję turystyczną leżącą na szlaku turystycznym "Szlak Rezydencji
Magnackich". Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 3650 (odwiedziny/rok), Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury
objętych wsparciem 10950 osób/rok

MIASTO RADZYŃ PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 954 040,48

1 573 250,80

1 002 160,75

63,70 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-15

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Ochrona dziedzictwa naturalnego poprzez rewitalizację zabytkowego parku pałacowego w Rejowcu

Celem głównym projektu jest zachowanie oraz optymalne wykorzystanie dziedzictwa naturalnego Gminy Rejowiec, jakie stanowi zabytkowy park pałacowy w
RPLU.07.01.00-06-0012/16
Rejowcu. Zaplanowane nakłady inwestycyjne służyć mają zarówno powstrzymaniu procesu degradacji zabytkowego parku, jak również nadaniu mu cech i
funkcjonalności, które pozwolą wykorzystać potencjał tego miejsca do osiągnięcia szeregu korzyści społecznych i gospodarczych. Zakres rzeczowy projektu został
tak określony, aby w sposób jak najbardziej efektywny wykorzystać wszystkie walory zabytkowego parku pod potrzeby lokalnej społeczności i turystów, jednakże
przy założeniu przywrócenia mu kształtu i układu przestrzennego możliwie jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego założenia z XIX wieku. Park stanowi część
zespołu pałacowo - parkowego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/329, dlatego też od samego początku prac nad koncepcją jego zagospodarowania władze
Gminy Rejowiec działają w ścisłym porozumieniu z zespołem Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Lublinie. Zakres planowanych prac: 1)
likwidacja i wykonanie nowych dróg asfaltowych wokół pałacu 2) budowa ciągu pieszo - jezdnego 3) budowa parkingu, dla mieszkańców korzystających z parku
oraz turystów 4) nasadzenia zieleni oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku pałacu oraz samego parku - opracowanie tej części projektu
zostało poprzedzone inwentaryzacją zieleni parkowej, na podstawie której opracowano plan rozmieszczenia różnych rodzajów roślinności. W ramach
zagospodarowania przewidziano także rozmieszczenie na terenie parku, przy alejkach spacerowych tablic, na których znajdą się informacje na temat parku,
pałacu oraz Rejowca. 5) wykonanie gospodarki drzewostanem - również na podstawie szczegółowej inwentaryzacji 6) wykonanie elementów architektury
ogrodowej, podnoszącej atrakcyjność miejsca, oraz służącej jako miejsce spotkań i integracji społeczności lokalnej: amfiteatr, altana, kładki łukowe, ławki
parkowe i kosze

GMINA REJOWIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

2 645 680,00

1 665 680,00

1 415 828,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-12

2018-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

085 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona
infrastruktura

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poniatowa-Kraina zdrowego oddechu

Głównym celem projektu jest zrównoważone wykorzystanie potencjału zasobów naturalnych zbiorników wodnych dla zwiększenia rozwoju społecznogospodarczego miasta i gminy Poniatowa. Celem szczegółowym działania jest racjonalne udostępnienie zasobów kulturowych w osiąganiu korzyści społecznych i
gospodarczych zarówno w wymiarze regionalnym, ja i lokalnym. Zadania ujęte w projekcie dotyczą remontu 10 zbiorników wodnych w układzie kaskadowym przy
rz. Kraczewiance. Odmulenie i czyszczenie dna zbiorn. z wartsw namułów (zb.nr3)wraz z rozplantowaniem na brzegach.W zakresie prac jest czyszczenie i
pielęgnacja skarp brzegów zbiorników oraz terenu przyległego; wykaszanie traw, samosiejek, zarośli i trzcin. Miejscowe umocnienie brzegów zbiorn. w celu
zabezpieczenia brzegów zbiorników przed erozją wód powierzchniowych. Wyk. remontu 6 mnichów, przewału, śluzy, jazu. Uzupełnienie zniszczonych umocnień
brzegów rzeki z kiszek faszynowych w zbiorniku nr8. Na groblach przy zbiorniku nr 7 i 5 planuje się barierki ochronne dwustronne. W zbiorniku nr 1 jest źródło
zasilające. Planuje się umocnienie jego brzegów w celu zabezp. przed zasypywaniem gruntem oberwanym ze skarp powyżej źródełka. Zagospodarowanie m-ca
poprzez wyk.ścieżki z barierką drewn.i oświetleniem z OZE. Budowa pomostu przy dębie, o pow.pokładu 176m2 na zbiorniku nr8. Budowa ścieżek spacerowych o
dł. 1744 mb wzdłuż zbiorn. i oświetlenie terenu z wykorzystaniem OZE. Prace remontowe nie zmieniają podst. parametrów zbiorników, a ich zadaniem jest
uzyskanie pełnej sprawności techn.zbiorników oraz obiektów piętrzoco-upustowych zlokalizowanych przy zbiornikach.Wybudowana infrastrukt.będzie
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt dotyczy 1 obiektu dziedzictwa naturalnego. Kluczowe wskaźniki 1)wzrost liczby odwiedzin w miejscach
objętych wsparciem należących do dziedzictwa kultury o 3767 odwiedzin/rok,2)liczba nowo utworzonych miejsc pracy-1EPC.Grupy docelowe projektu to
mieszkańcy gminy,turyści i kuracjusze.

RPLU.07.01.00-06-0012/17

GMINA PONIATOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 937 714,01

1 575 377,24

1 000 364,54

63,50 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego Podzamcze - II etap

Cel główny to zwiększenie atrakcyjności turystycznej, krajobrazowej i gospodarczej Łęcznej poprzez rewitalizację i zwiększenie dostępności do obszarów o
unikalnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej, turystycznej, kulturowej, zabytkowej i historycznej. Cele szczegółowe: wykorzystanie potencjału dziedzictwa
naturalnego w postaci walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych; stworzenie infrastruktury krajobrazowej i turystycznej opartej na dziedzictwie
naturalnym; wsparcie społeczno-gospodarczego rozwoju gminy poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego; stworzenie oferty i unikalnego produktu
turystycznego opartego na dziedzictwie naturalnym. Kluczowe rezultaty projektu: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 3000 osób rocznie; liczba nowoutworzonych miejsc pracy pozostałe formy (EPC) - 1 szt.; liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.; liczba
wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego - 1 szt. Główna grupa docelowa to samorząd gminy, mieszkańcy i turyści odwiedzający Łęczną. Projekt
angażuje lokalnych przedsiębiorców i instytucje umożliwiające jego realizację. Obszar Projektu usytuowany jest w Łęcznej w zespole dworsko - parkowym
Podzamcze i liczy 5,43 ha. Zakłada się odtworzenie historycznych układów kompozycyjnych parku z dostosowaniem do współczesnych funkcji i potrzeb
użytkowników. Główne zadania: gospodarka drzewostanem i porządkowanie terenu; nawierzchnie ścieżek parkowych, ulicznych i placyków: mineralne - 3082,50
m2, brukowe - 543,50 m2; zieleń, nasadzenia: sadzenie drzew, pnączy i bylin, trawniki; mała architektura: ławki parkowe - 7 szt., kosze na śmieci - 7szt., tablice
informacyjne - 5 szt. Oświetlenie: latarnie parkowe LED - 18 szt.; utworzenie strony www. Liczba os. korzystających z obiekt. zas. kult. objętych wspa. - 3000 os./ro

RPLU.07.01.00-06-0014/17

GMINA ŁĘCZNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 799 378,10

1 477 150,60

1 255 578,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-02

2020-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim

Celem projektu jest zwiększenie dostępności cennego parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym poprzez ochronę i zachowanie zabytkowych walorów obszaru oraz
budowę infrastruktury towarzyszącej w Międzyrzecu Podlaskim. Celami szczegółowymi są: ułatwienie dostępu do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w
tym chronionych obszarów dziedzictwa naturalnego i kulturowego, poprawa jakości życia mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego poprzez zapewnienie dostępu
do wysokiej jakości form wypoczynku, rozwój gospodarczy obszaru miasta, integracja społeczna poprzez promocję aktywnych form spędzania czasu (dzięki
partnerstwie z Klubem Huragan), wspomaganie edukacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami poznawczymi. Wszystkie cele są pożądane i oczekiwane do spełnienia
przez Wnioskodawcę oraz interesariuszy projektu. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu zapisanych w SZOOP RPO WL. Kluczowymi
rezultatami projektu jest wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz
stanowiących atrakcje turystyczne. Grupą docelową są mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego oraz turyści. Zadania przewidziane do realizacji: budowa alejek
parkowych, montaż oświetlenia, budowa altan, budowa toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, odtworzenie zieleni, wykonanie miejsc
parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, umiejscowienie ławek, koszy na śmieci. Odtworzenie terenów zieleni niskiej odbędzie się poprzez
wykonanie trawników i nasadzeń niskich o powierzchni ok. 30,0 ha. W ramach projektu planuje się utworzenie 85 stanowisk parkingowych i 4 stanowisk
parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Projekt nie obejmuje prac dot. zbiorników wodnych. Całkowita pow. terenu objęta projektem 31 ha.

RPLU.07.01.00-06-0019/16

MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

5 312 838,83

2 655 201,00

2 256 920,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-10-19

2018-11-21

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej cegielni w Łomazach

Celem wnioskowanego do dofinansowania projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa naturalnego jako potencjału turystycznego stawów znajdujących się RPLU.07.01.00-06-0020/17
w Łomazach oraz terenu wokół nich. Dzięki wykonaniu prac znacznie poprawi się atrakcyjność miejsca, głównie dzięki poprawie dostępności w wymiarze
fizycznym: wykonanie parkingu, ciągu pieszego, budowa pomostów. Opisywana inwestycja znajduje się w miejscu dawnej cegielni, która po okresie prężnej
działalności stała się miejscem zdegradowanym. Opisywana inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury wokół stawów obejmująca swym zasięgiem cały teren
wokół, w obrębie działki należącej do Wnioskodawcy. Grupą docelową, do której kierowany jest projekt są turyści, mieszkańcy gminy a także władze Gminy, które
widzą potrzebę w odnowie i zachowaniu dziedzictwa naturalnego i kulturowego wraz z optymalnym wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego do
poprawy atrakcyjności gospodarczej i turystycznej. Projekt obejmuje: wykonanie ciągu pieszo- rowerowego z parkingiem (dwa miejsca dla osób
niepełnosprawnych), wykonanie stojaków na rowery, wykonanie oświetlenia (16 masztów z oświetleniem LED), monitoring (dwie kamery wideo wraz z
niezależnym zasilaniem przy pomocy paneli fotowoltaicznych i wiatrakami z podglądem wideo na stronie Wykonawcy, rekultywacja terenu: oczyszczenie,
wykarczowanie krzewów, wyrównanie terenu i posianie trawy, wykonanie tablic informacyjno- turystycznych o obszarze, posadowienie altany do odpoczynku dla
rowerzystów i pieszych, wykonanie sanitariatów wraz z WC dla niepełnosprawnych, posadowienie wiaty śmietnikowej oraz ławek a także wykonanie 8 pomostów
wędkarskich nad stawami. W wyniku realizacji inwestycji oczekuje się wzrostu liczby odwiedzających to miejsce o około 18,47% w stosunku do roku
2017,zostanie zatrudniona jedna osoba z grupy zmarginalizowanej,zaś zdegradowane dziedzictwo naturalne obejmujące obszar stawów w Łomazach zostanie
udostępnione szerszemu gronu odbiorców równocześnie z jego ochroną.

GMINA ŁOMAZY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

861 149,89

700 121,86

595 103,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-23

2019-12-13

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

085 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona
infrastruktura

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Hrubieszów, Sosnowica, Sławatycze, Kobylany - zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnych na
projektowanym szlaku kulturowym "Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji"

W ramach projektu planuje się rewaloryzację i uzupełnienie istniejącej szaty roślinnej, a także zagospodarowanie alejkami i elementami małej architektury
obszarów zieleni w granicach zabytkowych założeń cerkwi prawosławnych w Hrubieszowie, Sosnowicy, Sławatyczach i Kobylanach. W Kobylanach, Sławatyczach i
Sosnowicy w zakres działania wchodzi ponadto remont zabytkowego ogrodzenia kompleksów wpisanych łącznie z całymi zespołami do rejestru zabytków
województwa lubelskiego. Cerkwie zlokalizowane są w ścisłych centrach poszczególnych miejscowości. Stanowią lokalne atrakcje turystyczne spięte w
projektowany ogólnopolski szlak turystyczny "Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji". Projekt jest kompleksową odpowiedzią na zidentyfikowane przez
interesariuszy potrzeby i problemy wynikające z braku ich zaspokojenia. Działania inwestycyjne wpłyną na ochronę wartości dziedzictwa kulturowego i
naturalnego objętego projektem. Zakończone prace w powiązaniu z inwestycjami dokonanymi dotychczas na zabytkach umożliwią włączenie obszarów do
produktu turystycznego, jakim jest kulturowy szlak turystyczny "Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji". Przystanki szlaku będą odpowiednio promowane w
ramach produktu o zasięgu ogólnopolskim. Ujęcie obiektów w planie marketingu szlaku zapewni dostateczny poziom promocji walorów miejscowości
województwa lubelskiego objętych oddziaływaniem inwestycji. Usunie to problem niedostatecznej informacji na temat turystycznych atrakcji lokalnych. Wpływ
inwestycji na wzrost ruchu turystycznego, a co za tym idzie pobudzenie rozwoju gospodarczego w rejonie przedsięwzięcia zmniejszy negatywne skutki
dotychczasowego zapóźnienia obszarów. Poprzez stwarzanie możliwości rozwoju rynku pracy, a także lepsze zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych
inwestycja przyczyni się do wzrostu poziomu życia lokalnej społeczności. Efektem inwestycji będzie budowa silnego kapitału społecznego.

PRAWOSŁAWNA DIECEZJA LUBELSKO CHEŁMSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

2 688 390,30

2 688 390,30

2 285 131,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-07-10

2018-07-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

085 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona
infrastruktura

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie

Projekt " Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 polega na budowie
RPLU.07.01.00-06-0026/17
infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie. Planowana inwestycja obejmuje: Przywrócenie wartości przyrodniczo architektoniczno - użytkowych parku, które w swoim zakresie obejmuje:modernizacja istniejących alejek z ewentualną przebudową układu ścieżek,wykonanie
ścieżek historycznych i przyrodniczo-dydaktycznych,budowa oświetlenia LED i monitoringu,modernizacja istniejących dróg dojazdowych oraz dojść do
parku,wykonanie schodów terenowych prowadzących do brzegu zbiornika wodnego,budowa elementów małej architektury,nasadzenia zieleni.Przewiduje się
budowę ścieżek parkowych o nawierzchni ziemnej z obrzeżami z kostki klinkierowej lub kamienia polnego. Ścieżki projektuje się po biegach istniejących ścieżek
oraz wprowadza się nowe trakty komunikacyjne. Przewiduje się utwardzenie układu drogowego w sąsiedztwie dworu kostką klinkierową. Zakres renowacji zieleni pozostawienie istniejących nasadzeń oraz uporządkowanie zieleni i wprowadzenie ładu kompozycyjnego poprzez nasadzenie nowych egzemplarzy. W ramach
projektu planowane jest usunięcie 7 szt. drzew z terenu parku oraz oczyszczenie terenu z krzewów i samosiejów, przy czym koszt ten zaliczono do kosztów
niekwalifikowanych projektu . Uzupełnieniem ścieżek będzie ozdobna zieleń w sąsiedztwie dworu, żywopłoty grabowe oraz nieliczne ozdobne nasadzenia na
pozostałym obszarze opracowania. Powierzchnia terenu parku objęta projektem - 65 092 m2 Powierzchnia terenu utwardzona z klinkieru (droga dojazdowa i
teren wokół dworu) wraz z obrzeżami - 1642 m2 Powierzchnia ścieżek o nawierzchni gruntowej wraz z obrzeżami - 1968 m2. Wskaźniki projektu: Wzrost
oczekiwanej liczby odwiedzin - 54 szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością - 1 szt. Liczba obiektów dziedzictwa naturalnego
objętych wsparciem -1 szt.

GMINA RYBCZEWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 045 122,50

840 563,14

714 478,66

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-01-04

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

ZOOM NATURY I KULTURY

Projekt dot. realizacji zaplanowanych działań zgodnie z projektami zagospodarowania. Zakłada się doszczelnienie grobli zbiornika wodnego, wykonanie ścieżki
pieszo-rowerowej wokół zalewu (grobla) z kostki brukowej, remont mostków (kładki piesze 2 szt.), wykonanie pomostu rekreacyjnego dla niepełnospr., wykonanie
promenady nad plażą z drewna i kostki brukowej, montaż lamp LED hybrydowych solarno -wiatrowych przy grobli, uzupełnienie urządzeń sanitarnych w rejonie
Zalewu, uzupełnienie drobnej infrastruktury (ławki, kosze, kosze z segregacją odpadów, stojaki rowerowe), zakup i montaż urządzeń monitoringu, wykonanie
ścieżki dendrologicznej w Parku Miejskim z planem - tablica informacyjna na stelażu metalowym, oznakowaniem informacyjnym - 14 szt., wykonanie aktualizacji
i uzupełnienia aplikacji elektronicznej na urządzenia mobilne z przewodnikiem multimedialnym i pozycjonowaniem GPS, w tym dla ścieżki dendrologicznej w
Parku Miejskim oraz przewodnika wirtualnego po atrakcyjnych turyst. miejscach dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Ostatnim elementem jest
zagospodarowanie punktów na szlaku w ramach zakresu partnera projektu - Nadleśnictwa Janów Lub. - plansza z mapą i stelażem drewnianym, drogowskaz - 3
szt., pulpit edukacyjny - 6szt. Ogólnym celem projektu jest pobudzenie wzrostu gosp. przez ochronę i rozwój turyst. walorów dziedzictwa natury. Rozwinięciem są
cele szczegółowe sformułowane jako "zwiększenie dostępności lokalnego dziedzictwa natur." oraz "poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych
walorach naturalnych". Grupa docelowa projektu to społeczność lokalna, turyści, przedsiębiorcy sektora turystyki i spoza tego sektora oraz organizacje pożytku
publ. Zadbane dziedzictwo natur. pozytywnie wpłynie na jakość życia poprzez budowanie więzi społ., wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej i dumy z miejsca
zamieszkania. Inwestycja przyczyni się do pobudzenia rozwoju gosp. regionu w oparciu o Park Rekreacji ZOOM NATURY - jednego z 7 cudów funduszy europ .

GMINA JANÓW LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

2 051 750,70

2 044 838,20

1 738 112,47

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-01-15

2018-08-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zagospodarowanie terenu wokół ruin zboru kalwińskiego "Kościelec" w Piaskach

Projekt "Zagospodarowanie terenu wokół ruin zboru kalwińskiego "Kościelec" w Piaskach " w ramach RPO WL na lata 2014-2020 polega na budowie
RPLU.07.01.00-06-0031/17
infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie oraz stanowiących dziedzictwo kulturowe. Ruiny dawnego zaboru kalwińskiego
"Kościelec" wraz z przyległym terenem przeznaczone będą do zwiedzania w ramach zagospodarowanego wzgórza parkowego. Otoczenie ruin przeznaczone będzie
jako teren rekreacji dla całych rodzin. Szczegółowy zakres projektu: montaż monitoringu wizyjnego, montaż oświetlenia energooszczędnego (lampy solarne LED
oraz lampy stylowe podświetlające ruiny), wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego będącego jednocześnie drogą pożarową
przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie zieleni, wykonanie tablic informacyjno -edukacyjnych. W obrębie wzgórza, stanowiącego teren
działki nr ewid. 1265, projektuje się organizację ciągów pieszo-rowerowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy,barierki) o
szerokości minimalnej 2,0 m i nawierzchni mineralnej. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Gminy Piaski oraz inne osoby korzystające z powstałej w
wyniku realizacji projektu infrastruktury turystyczno-kulturalnej. Planowane do realizacji zadania mają na celu efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa
naturalnego i kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, w wymiarze lokalnym. Wskaźniki projektu: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin 63
- szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością - 1 szt.

GMINA PIASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 561 039,05

1 280 356,95

1 088 303,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-07-28

2019-12-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja kompleksu parkowego przy kościele parafialnym w Żyrzynie

Projekt "Rewitalizacja kompleksu parkowego przy kościele parafialnym w Żyrzynie" w ramach RPO WL na lata 2015-2020 polega na odnowieniu zabytkowego
zespołu parkowego. Celem głównym projektu jest zachowanie i wzmocnienie potencjału dziedzictwa naturalnego charakterystycznego dla gminy Żyrzyn.
Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja zabytkowego kompleksu parkowego położonego przy kościele parafialnym w miejscowości Żyrzyn. Zakres projektu:
renowacja zabytkowego parkanu z kapliczkami, wykonanie oświetlenia solarnego pozwalającego na wygenerowanie oszczędności w trakcie funkcjonowania
kompleksu, wykonanie zieleni - rekultywacja obecnych zasobów parkowych, odnowienie drzewostanu polegające na selekcji pędów na 17 drzewach, selekcyjnym
cięciu odrostów, cięciu korygującym jednego konara na klonie pospolitym nr 15, oczyszczeniu komór ubytków wgłębnych na 9 drzewach, wykonanie parkingu z 14
miejscami zwiększającego dostępność do kompleksu dla mieszkańców i turystów odwiedzających parafię. Całość kompleksu parkowego będący przedmiotem
projektu znajduje się w posiadaniu wnioskodawcy. Kompleks parkowy i parkan są wpisane do ewidencji zabytków. Łączna powierzchnia terenu przeznaczona do
przekształcenia w wyniku realizacji projektu: ok. 2000 m2. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Gminy Żyrzyn oraz inne osoby korzystające z odnowionego
w wyniku realizacji projektu kompleksu. Planowane do realizacji zadania mają na celu efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego w osiąganiu
korzyści społecznych i gospodarczych, w wymiarze lokalnym. Rezultaty projektu: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin - 48 osób, liczba obiektów kultury objętych
wsparciem - 1 szt.,

PARAFIA RZYMSKO- KATOLICKA P.W.ŚW APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W ŻYRZYNIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 608 984,14

1 315 596,86

1 118 257,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-12-18

2019-12-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.07.01.00-06-0023/16

RPLU.07.01.00-06-0029/16

RPLU.07.01.00-06-0035/17

Chełmski Łańcuch Kreatywności

W ramach przedsięwzięcia powstanie "nowoczesna infrastruktura szkoleniowo - warsztatowa, przystosowana w pełni do działalności warsztatowoRPLU.07.01.00-06-0038/17
szkoleniowej", która nie będzie wykorzystywana do celów komercyjnych i wpływa bezpośrednio.Celem głównym projektu jest: Podnoszenie konkurencyjności
Miasta Chełm i subregionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i
kulturowych Cel główny będzie możliwy do osiągnięcia poprzez osiągnięcie celów szczegółowych,tj.: -modernizacja kompleksu Amfiteatru Kumowa Dolina, zwiększenie i pogłębienie uczestnictwa w kulturze oraz pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej miasta oraz subregionu, -zwiększenie dostępności
zasobów kulturowych i naturalnych, -zwiększenie liczby odwiedzających, a także zwiększenie dostępności informacji promocji obiektów i infrastruktury objętej
projektem, -wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki, a także rozwoju sektora kreatywnego,-poprawa stanu i dostępności
infrastruktury kulturalnej, -poprawa jakości przestrzeni publicznej i jej lepsze wykorzystanie na działania kulturalnej, -zbudowanie wizerunku Miasta Chełm oraz
subregionu, -zbudowanie współczesnej tożsamości z poszanowaniem tradycji i wielokulturowości, -podniesienie jakości i efektywności zarządzania kulturą.
Realizacja projektu przyczyni się do dynamizacji i rozwoju Miasta Chełm i subregionu. Przyczyni się także do poprawy oferty kulturalnej skierowanej do
mieszkańców Miasta Chełm, subregionu oraz potencjalnych turystów. Doprowadzi do polepszenia pozycji miasta i subregionu poprzez wykorzystanie potencjału
kulturalnego turystycznego jako miejsca przyjaznego do mieszkania, pracy i życia. Realizacja projektu przyczyni się do wspierania mieszkańców w podejmowaniu
wszelkich form aktywności kulturalnej. Dodatkowo wpłynie na rozwój współpracy pomiędzy ośrodkami kultury w zakresie udostępniania dóbr kultury.

MIASTO CHEŁM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

12 955 444,43

10 471 362,46

8 900 658,09

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-29

2019-04-01

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zagospodarowanie Fortu w Małaszewiczach Małych - Dzieło Międzyfortowe Kobylany I

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie na cele kulturowe niszczejącego obiektu zabytkowego fortu, zlokalizowanego w Małaszewiczach Małych, pod nazwą RPLU.07.01.00-06-0050/16
Dzieło Międzyfortowe Kobylany I. Główne zadania zaplanowane w projekcie polegają na przeprowadzeniu prac budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych
dotyczących obiektu (m.in. tynki, elewacje), wyposażenie w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i ogrzewania podłogowego oraz zakup niezbędnego
wyposażenia w meble, multimedia, elementy ekspozycji stałej. Efektem przeprowadzonych prac będzie wyremontowanie i wyposażenie 11 pomieszczeń Dzieła
Międzyfortowego o łącznej powierzchni 341,12 m2. Nastąpi zatrzymanie procesu niszczenia zabytkowego obiektu fortyfikacyjnego, jego zagospodarowanie na cele
związane z krzewieniem kultury i tradycji oraz nieodpłatne udostępnienie go osobom zwiedzającym. Grupą docelową efektów projektu będą turyści oraz
mieszkańcy Gminy Terespol. Uzyskają oni dostęp do wyremontowanego zabytkowego Dzieła Międzyfortowego, posiadającego ekspozycję stałą oraz wyposażonego
w sprzęt umożliwiający interaktywny sposób poznawania historii, tradycji i kultury związanej z fortyfikacjami Twierdzy Brzeskiej i Przedmościa Terespolskiego.
Realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu, takich jak: 1) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 1800 odwiedz./rok. 2) Liczba osób
korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 3000 os/rok. 3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa):
1 EPC. 4) Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 szt. 5) Liczba wspartych instytucji paramuzealnych: 1 szt. 6) Liczba obiektów dostosowanych do
osób z niepełnosprawnościami: 1 szt. 7) Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 1 szt.

GMINA TERESPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 272 875,95

806 937,12

645 549,68

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Z KULTURĄ U ŚW. JANA

CEL GŁÓWNY: Budowanie podstaw rozwoju gospodarczego w regionie poprzez rozwój turystyki kulturowej. CELE SZCZEGÓŁOWE: - Poprawa dostępności
RPLU.07.01.00-06-0051/16
dziedzictwa kulturowego w regionie, - Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejsca o szczególnych walorach kulturowych. Cele wynikają z potrzeb grup
interesariuszy i ich problemów. Potrzeby związane z obsługą mieszkańców m. Dys, społeczności miejsc. sąsiednich, a także turystów i pozostałych interesariuszy w
zakresie infrastr. dziedzictwa kulturowego są w Dysie zaspokajane w dość dużym stopniu. Z uwagi jednak na fakt potrzeby stałego budow. pozycji miejsca jako
atrakcyjnego kulturowo i turyst. zachodzi konieczność inwestycji w przedm. Infrastr. dziedzictwa kultury. ZAKRES: P. obejmuje: - Wykonanie pompy ciepła z
przyłączem ciepłowniczym i instalacją c.o. w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie wraz z wymianą posadzek, - Zakup ekranu kina plenerowego i mobilnej
sceny plenerowej, - Zakup i montaż gablot na cele muzeum parafialnego, - wykonanie Serwisu WWW (ICT, TIK). Projekt jest kompleksową odpowiedzią na
zidentyfikowane przez interesariuszy potrzeby i problemy wynikające z braku ich zaspokojenia. Inwestycja zapewni właściwą obsługę mieszkańców m.Dys i gminy
Niemce i turystów krajowych i zagranicznych, dostarczy stosownej informacji, wprowadzi poczucie bezpieczeństwa. P. ma za zadanie wesprzeć wzrost
gospodarczy poprzez ochronę, promowanie i rozwój turystycznych walorów dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępności tych walorów i poprawę ich
atrakcyjności turystycznej. Realizacja P. oznacza wypełnienie potrzeb społecz. lokalnej a jednocześnie zbudowanie zachęty do wzmożonego ruchu turyst., a tym
samym podstaw przyszłego rozwoju gospodarczego. DOCELOWĄ GRUPĘ interesariuszy tworzą głównie społ. lokalna, turyści i przedsiębiorcy. REZULTATY: Liczba
nowo utworzonych miejsc pracy [EPC]-1, Liczba osób korzystających [osoby/rok]-500, Liczba obiektów dost. . [szt.]-1, Liczba obiektów zasobów kultury [szt.]-1

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. JAN CHRZCICIELA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

813 246,64

729 685,52

620 232,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-04

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Renowacja wnętrza zabytkowego Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puchaczowie - prace
konserwatorskie polichromii i detali architektonicznych Prezbiterium, Nawy Głównej i Ołtarza Głównego.

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego barokowego Kościoła pw. WNMP w Puchaczowie poprzez prace konserwatorskie i
restauratorskie polichromii i detali architektonicznych, rozwój promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Zły stan głównej polichromii
spękania, ubytki, przetarcia, ciemne plamy, zacieki, wypłowiała kolorystyka, detale architektoniczne jako elementy wyposażenia ruchomego są solidnie
potraktowane upływem czasu, są przybrudzone, nie estetyczne z widocznymi ubytkami i licznymi odpryskiwaniami polichromii. Elementy drewniane uszkodzone
przez owadzie szkodniki drewna. Znaczna destrukcja zabytkowych elementów wyposażeniowych Kościoła w Puchaczowie w sposób znaczący ogranicza możliwość
wykorzystania obiektu jako lokalnej atrakcji turystycznej i promocji miejsca. W świetle dużej destrukcji substancji zabytkowej i wieloletniego
niedoinwestowania koniecznym musi być udzielenie pomocy tym zabytkowym elementom barokowego zabytku poprzez wykonanie kompleksowych prac
remontowo-konserwatorskich, aby zahamować toczący się proces degradacji obiektu. Realizacja projektu pozwoli na zabezpieczenie cennego ponad 230 -let.
zabytku przed utratą jego historycznej wartości, poprawi jego świetność, wpłynie na zachowanie go dla przyszłych pokoleń, pomorze na uatrakcyjnienie oferty
kulturalnej ziemi puchaczowskiej. Projekt uwzględnia potrzeby interesariuszy oczekujących na: wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru, stworzenie warunków
powszechnej dostępności do obiektów objętych ochroną konserwatorską i dóbr kultury, poprawę stanu technicznego i wizualnego zabytku, uatrakcyjnienie i
rozwój promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Projekt ma wpływ na wypromowanie atrakcyjnego wizerunku lokalnej miejscowości Puchaczów, bazy wypadowej na pobliskie P. Łęczyńsko-Włodawskie jako obszaru, na którym przenikały się różne kultury, religie i narodowości poczynając od
polskiej, niemieckiej, żydowskiej i rosyjskiej.

RPLU.07.01.00-06-0054/16

PARAFIA RZYMSKO- KATOLICKA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W PUCHACZOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 314 674,42

1 247 721,73

1 060 563,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-22

2019-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja obiektu dziedzictwa kulturowego - zabytkowego Pałacu Suchodolskich w Dorohusku wraz z otoczeniem

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zabytkowym Pałacu Suchodolskich w Dorohusku, zakup wyposażenia głównie na
rzecz działającej w Pałacu Izby Regionalnej oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych w bezpośrednim otoczeniu Pałacu (zabytkowy park, parking, dojazd).
Główne zadania zaplanowane w projekcie polegają na przeprowadzeniu prac remontowych, takich jak: remont nieszczelnego dachu pokrytego gontem, stolarki
okiennej i drzwiowej, schodów wewnętrznych, elewacji i kominów, posadzek, drzwi wewnętrznych, łazienek, parapetów, tynków i malowanie ścian. Wykonanie
wymienionych prac jest niezbędne, aby zatrzymać postępujące niszczenie budynku, poprawić jego izolację cieplną oraz poprawić funkcjonalność i estetykę
wnętrza. Ważnym zadaniem w projekcie jest zakup niezbędnego wyposażenia i multimediów w celu prowadzenia działalności kulturalnej i profesjonalnego
przygotowania ekspozycji stałej. W wyniku projektu nastąpi pełniejsze wykorzystanie Pałacu Suchodolskich i jego otoczenia na cele związane z krzewieniem
kultury i tradycji oraz nieodpłatne udostępnianie osobom zwiedzającym. Grupą docelową efektów projektu będą turyści oraz mieszkańcy Gminy Dorohusk. Będą
oni mieli lepszy dostęp do zasobów kulturowych materialnych i niematerialnych Pałacu i możliwość poznawania lokalnej historii, tradycji i kultury. Wskaźniki
rezultatu bezpośredniego i produktu projektu są następ.: 1) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 1000 odwiedz./rok. 2) Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych
wsparciem: 2000 os/rok. 3) Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 szt. 4) Liczba wspartych instytucji paramuzealnych: 1 szt. 5) Liczba obiektów
zasobów kultury objętych wsparciem: 1 szt. 6) Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego: 1 szt. 7) Liczba instytucji kultury objętych
wsparciem: 2 szt.

RPLU.07.01.00-06-0056/16

GMINA DOROHUSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

3 079 645,85

2 452 304,09

1 961 843,27

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie zespołu dworsko - parkowego Podzamcze

Cel główny: zwiększenie atrakcyjności kulturowej, turystycznej i gospodarczej Gminy Łęczna poprzez ochronę, wykorzystanie i zwiększenie dostępu do unikalnych
zasobów dziedzictwa kulturowego o wartości zabytkowej, historycznej, turystycznej, krajobrazowej i przyrodniczej. Cele szczegółowe: wykorzystanie potencjału
dziedzictwa kulturowego w postaci walorów turystycznych, historycznych i przyrodniczych; stworzenie infrastruktury bazującej na zasobach dziedzictwa
kulturowego, historycznego i przyrodniczego; wsparcie społeczno-gospodarczego rozwoju gminy poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego;
stworzenie oferty i unikalnego produktu turystycznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe. Kluczowe rezultaty: 1. wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 3000 osób rocznie; 2. liczba nowo
utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy - 1 szt.; 3. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem 3000 os/rok Grupa docelowa to
samorząd gminy, mieszkańcy i turyści, lokalni przedsiębiorcy i instytucje umożliwiające realizację projektu. Obszar realizacji projektu posiada powierzchnię
2,96 ha i mieści się w zespole dworsko-parkowym Podzamcze. Obiekty: dawna stajnia, obora, suszarnia chmielu i budynek gospodarczy zostaną zabezpieczone w
formie malowniczych ruin. Na dawnym dziedzińcu powstanie łąka kwietna umożliwiająca odpoczynek i organizację imprez kulturalnych. Suszarnia chmielu
zostanie zaadaptowana na wieżę widokową. Wykonane zostaną: mała architektura - ławki, kosze na śmieci, drogowskazy, iluminacja świetlna ruin, ścieżki
brukowe, placyki parkowe i droga pożarowa, strona www projektu, tablice informacyjne, plansze na ścianach, reprodukcje historycznych fotografii o historii
zespołu dworsko-parkowego i najcenniejsze okazy roślin.

RPLU.07.01.00-06-0062/16

GMINA ŁĘCZNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

2 454 705,92

2 149 207,56

1 730 112,08

80,50 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-22

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, gmina
Dębowa Kłoda

Opisywana inwestycja polegać będzie na przebudowie (rozbudowie i modernizacji) budynku Filii Biblioteki Publicznej w miejscowości Chmielów. Na tym etapie
RPLU.07.01.00-06-0063/16
przeprowadzona zostanie rozbudowa oraz modernizacja budynku. Modernizacja obejmie: wymianę dachu na części budynku, malowanie pomieszczeń wewnątrz
budynku, wymianę instalacji elektrycznej, wymiana podłogi, wymianę drzwi i parapetów, powiększenie powierzchni biblioteki poprzez przesunięcie ściany oraz
osuszenie i usunięcie przyczyn i skutków korozji biologicznej ścian piwnicznych. Ponadto etap realizacji projektu przewiduje dobudowę sanitariatów, budowę
opaski odwadniającej wokół budynku z systemem wykorzystania wody opadowej, zakup butli z gazem i jej lokalizację oraz założenie monitoringu i zainstalowanie
paneli fotowoltaicznych. Zostanie także zagospodarowany teren wokół budynku, który obejmuję: budowę parkingów, wiata do wystaw plenerowych, ogrodzenie
placu i oświetlenie, a także zasadzenie zieleni, obiekty małej architektury (ławeczki, stojaki na rowery). Głównym celem wnioskowanego projektu jest poprawa
dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Dębowa Kłoda przyczyniająca się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze. Projekt adresowany jest do:
społeczności lokalnej, do artystów zrzeszonych w różnego rodzaju formach aktywności działających przy Filii, stowarzyszeń posiadających swoją siedzibę w
budynku, a także dla osób korzystających z biblioteki (wypożyczających książki, materiały naukowe). Obecnie z infrastruktury objętej projektem korzysta rocznie
około 575 osób (osoby posiadające karty biblioteczne, uczestnicy wydarzeń kulturalnych, członkowie stowarzyszeń). Zasadnicza zmiana wywołana projektem
dotyczyć będzie udostępnienia nowej przestrzeni na działalność Filii GBP. Jak wynika z analizy popytu przeprowadzonej w czerwcu i lipcu 2016 r. szacuje się, iż
liczba użytkowników wzrośnie o 165 osób.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBOWEJ KŁODZIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 266 516,22

1 088 878,77

871 103,02

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-02

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie

Projekt "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie" polega na remoncie obiektu wpisanego do rejestru
zabytków. Celem głównym projektu jest zachowanie i wzmocnienie potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego charakterystycznego dla gminy Baranów.
Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego kościoła parafialnego w gminie Baranów. Zakres projektu: opracowanie studium wykonalności, opracowanie
dokumentacji technicznej, roboty budowlane - renowacja prezbiterium, instalacja elektryczna, fotowoltaiczna, nagłośnieniowa i system indukcyjny, renowacja
nawy głównej z podchórzem, chórem oraz balustradą chóru, renowacja pomieszczeń zakrystii, kruchty, klatki schodowej, pomieszczenia technicznego w obrębie
chóru, pomieszczenia technicznego nad zakrystią, zakup tablicy dotykowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizację przeglądu kolęd i
pastorałek, organizację festiwalu Św. Floriana, nadzór inwestorski, promocję, zarządzanie.Kościół jest wpisany do ewidencji zabytków. Grupą docelową projektu
będą mieszkańcy Gminy Baranów oraz inne osoby korzystające z odnowionej infrastruktury - turyści. Realizacja danego projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie
społeczno-gospodarcze gminy Baranów i powiatu puławskiego.

RPLU.07.01.00-06-0064/16

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA BARANÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 961 211,32

1 961 211,32

1 568 969,05

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-03

2019-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na Gminne Centrum Kultury w Wohyniu

Głównym Celem Projektu jest zwiększenie czynnego udziału mieszkańców GW w życiu kulturalnym gminy, w tym osób niepełnosprawnych, w życiu kulturalnym
gminy. wiąże się to z koniecznością zwiększenia dostępności infrastruktury kulturalnej, które może być osiągnięte jedynie przez realizację niniejszego projektu.
Obecna baza lokalowa uniemożliwia poszerzenie oferty usług i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnospr. Cele główne projektu zostaną osiągnięte
dzięki realizacji celów szczegółowych: przebudowa budynku usługowego na cele związane z utworzeniem GCK oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnospr.
Przeprowadzone w ramach przebudowy termomodernizacja, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia oraz OZE, wraz z utworzeniem stałej ekspozycji (Natura
2000) przyczynią się do realizacji Celu: poprawa ochrony zasobów naturalnych zlokalizowanych na terenie GW. Grupą Docelową Projektu są mieszkańcy GW.
Według danych GUS za 2015 rok GW zamieszkiwało 6 894 osób, z czego 3 415 to kobiety. Wśród mieszkańców Gminy Wohyń najliczniejszą grupę stanowią osoby
w wieku produkcyjnym (60,4% w całej populacji), znacznie mniejsza grupa (20,8% w całej populacji) to mieszkańcy wieku poprodukcyjnym. Najmniejszą grupę
stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym, które stanowią 18,8% ludności. Wskaźnik bezrobocia na analizowanym obszarze wynosi 10,3%, i jest wyższy niż dla
powiatu radzyńskiego - 9,7% oraz wyższy niż dla województwa - 8,7%. Kluczowym Rezultatem Projektu jest zwiększenie uczestnictwa BO projektu w życiu
kulturalnym o co najmniej 17% w wyniku poszerzenia oferty kulturalnej GW poprzez utworzenie Gminnego Centrum Kultury Informacja nt. nowej oferty
kulturalnej jaka będzie oferowana w nowopowstałej infrastrukturze został przedstawiona w dokumencie załączonym do wniosku

RPLU.07.01.00-06-0065/16

GMINA WOHYŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

2 280 062,60

1 862 124,06

1 489 699,25

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-02

2018-11-16

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno - Kulturalne w Sułowie

Celem głównym projektu jest utworzenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gminie Sułów poprzez remont dwóch budynków użyteczności publicznej (budynek
dawnej remizy strażackiej i budynek dawnej zlewni mleka) oraz budowa sceny zadaszonej. Osiągnięcie tego celu planowane jest poprzez przeprowadzenie
następujących działań infrastrukturalnych i inwestycyjnych: a) remont budynku remizy straży pożarnej b) remont budynku dawnej zlewni mleka, c) montaż paneli
fotowoltaicznych, d) budowa/montaż sceny z zadaszeniem, e) zakup wyposażenia (tablica interaktywna wraz z projektorem i komputerem, nagłośnienie,
wyposażenie kuchni, meble i wyposażenie sal). Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu zapisanych w Szczegółowym Opisie Osi
priorytetowych adekwatnych do konkursu 7.1 : a) wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego
i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 2200 osób, b) liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem - 2200 osób, c)
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2 szt. W wyniku realizacji projektu nastąpi utworzenie jednego ośrodka scalającego i
koordynującego działania innych jednostek kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów. Centrum Społeczno-Kulturalne stanie się centralnym elementem
życia kulturalnego Gminy Sułów. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu będą przede wszystkim mieszkańcy Gminy Sułów oraz
gmin sąsiadujących, którzy będą aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym. Wartym zaznaczenia jest również fakt, że powstała infrastruktura społecznokulturalna jest również w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Poprzez wykonanie specjalnych podjazdów, pochylni oraz adaptacji pomieszczeń
sanitarnych, osoby niepełnosprawne uzyskają dostęp do szerokiej oferty kulturalnej w wyremontowanych obiektach użyteczności publicznej.

RPLU.07.01.00-06-0066/16

GMINA SUŁÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 393 843,01

953 234,18

810 249,04

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-17

2019-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna - ochrona i udostępnianie

Głównym motywem projektu jest chęć zachowania rodzimego krajobrazu kulturowego, komplementarnego wobec dziedzictwa naturalnego (architektury
RPLU.07.01.00-06-0067/16
drewnianej - "Skarbów w drewnie ukrytych") jako pamiątek historii i wykorzystanie jako katalizatora rozwoju regionu i osiągania korzyści społecznych i
gospodarczych, co odpowiada potrzebom interesariuszy.Gr. docelowe: miesz. gm./parafianie i turyści. Cel gł.: wyższy poziom ochrony i wykorzystania zasobów
dziedzictwa kulturowego w gminie Hanna do 2019 r. C. rezultatu: zwiększ. l. odwiedzin odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego [DK], zwiększ.
zatrudnienie Wskaźniki 1. Wzrost oczekiwanej l. odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do [DK] i naturalnego oraz stanowiących atrakcje
turystyczne Odwiedziny/rok 2449,00 2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC/ 1,00 C. produktu: zwiększ. l.
odrestaurowanych obiektów [DK]/zasobów kultury kościół i dzwonnica, plebania z otoczeniem, szkoła, Zwiększ. l. odrestaurowanych instytucji paramuzealnych,
Zwiększ. l. poddanych konserwacji z. ruchomych, Zwiększ. l. obiektów [DK] dostosowanych do potrzeb osób z niepeł, Zwiększ. l. odrestaurowanych obiektów [DK] w
miejscach dziedzictwa naturalnego Wskaźniki: L z nieruchomych objętych wsparciem:4 szt. L z ruchomych objętych wsparciem:46 szt L wspartych instytucji
paramuzelanych:4 szt L obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepeł:4 szt L wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego:4 szt L ob.
zas.kul.obj.wsp. 4szt Produkty: 4odrest. instytucje paramuzealne i 4odrest. z. nieruchome/zasoby kultury, przystosowane do osób niepełn. w miejscach
dziedzictwa naturalnego oraz 46 z ruchomych poddanych konserwacji Zadania: SW; Dok. tech; Konserw. z. ruchomych; Prace restauratorskie - kościół [K],
plebania [P], dzwonnica [Dz] i szkoła [Sz]; Modernizacja - zagosp. terenu [K i P] i monitoring [K i Dz], zakup wyposażenia [Dz, P i Sz], Nadzór: inżynierski, autorski,
konserwatorki, Menadżer

GMINA HANNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

8 653 790,33

6 799 091,21

5 779 227,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-06-08

2019-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywnego wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społeczno-gospodarczych regionu. RPLU.07.01.00-06-0068/16
Będzie on osiągany poprzez cele szczegółowe, tj., -"Zwiększenie wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w regionie"; " Poprawa atrakcyjności turystycznej
obiektu dziedzictwa kulturowego" oraz " Budowanie podstaw rozwoju gospodarczego w regionie poprzez rozwój turystyki kulturowej". Kluczowymi rezultatami
realizacji inwestycji będą: poprawa dostępności do dziedzictwa kulturowego poprzez udostępnienie nowych powierzchni do zwiedzania oraz wzrost
zwiedzających obiekt muzealny o 500 osób/rok. Grupami docelowymi projektu są turyści, społeczność regionu a także instytucje odpowiedzialne za
funkcjonowanie muzeum oraz czynnie uczestniczące we wzbogacaniu jego oferty kulturalnej. W ramach realizacji projektu przewidziano następujące zadania:
restauracja obiektu muzeum poprzez odtworzenie tynków zewnętrznych, wykonanie prac izolacyjnych oraz odwodnieniowych, wykonanie udogodnień dla
niepełnosprawnych, remont piwnic obiektu oraz dostosowanie ich do celów handlowo-usługowych, zakup wyposażenia biblioteki, zakup tabletów wraz z
aplikacją umożliwiającą zwiedzanie obiektu osobom niepełnosprawnym. Ponadto przy wjeździe do zespołu parkowo-dworskiego zostanie zamontowany "witacz"
zasilany energią z paneli fotowoltaicznych. Stowarzyszenie jako partner projektu będzie odpowiedzialne za oznaczenie pomnika przyrody na terenie kompleksu.
Projekt będzie wykorzystywał technologię ICT dla marketingu terytorialnego poprzez rozbudowę strony www muzeum, za pomocą której promować będzie nie tylko
obiekt muzealny ale również miejsca atrakcyjne turystycznie w powiecie/regionie. Projekt dotyczy infrastruktury kultury i turystyki a całość obiektu objętego
wsparciem jest wykorzystywana na cele kulturalne.

MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

570 242,64

569 952,68

455 962,14

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępu mieszkańców do zasobów kultury poprzez adaptację budynku na cele biblioteki publicznej w
miejscowości Skierbieszów

Cel główny to zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Skierbieszów. Wpłynie to na osiąganie korzyści społecznych i gospodarczych,
RPLU.07.01.00-06-0069/16
przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Kluczowymi rezultatami projektu będą: Wzrost o 11 % w stosunku do 2015r. oczekiwanej liczby
odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne; zwiększenie liczby
osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem do 8756; liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego- 1 szt.; liczba
obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 1 szt.; liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem- 1 szt. Główne grupy docelowe
stanowić będą: 1) mieszkańcy Gminy Skierbieszów oraz turyści odwiedzający Gminę, 2) twórcy i animatorzy kultury lokalnej społeczności, 3) Samorząd lokalny Urząd Gminy Skierbieszów, 4) Lokalni przedsiębiorcy, 5) Instytucja zarządzająca RPO WL, 6) instytucje odpowiedzialne za wydanie decyzji oraz opinii
umożliwiających realizację projektu (m.in. Starostwo Powiatowe, Wójt Gminy). Zadania w ramach projektu:roboty budowlane; Dokumentacja techniczna;
Inspektor nadzoru; Studium Wykonalności; Opracowanie i wydanie albumu starej fotografii; Organizacja wystawy dziedzictwa niematerialnego Gminy
Skierbieszów; Konferencja informacyjno - promocyjna dziedzictwa niematerialnego Gminy Skierbieszów; Promocja projektu; Zarządzanie projektem - koordynator.
Po realizacji projektu wnioskodawca wdroży zróżnicowaną ofertę z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa niematerialnego. Obiekt służyć będzie wyłącznie celom
związanym z kulturą. Projekt obejmuje OZE. Rezultaty: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 868 os/rok Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem 8756
os/rok

GMINA SKIERBIESZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

269 480,70

269 480,70

229 058,59

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-07-13

2018-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana

Przedmiot projektu: działania inwestycyjne koncentrujące się na zachowanych i zdigitalizowanych zasobach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy.
RPLU.07.01.00-06-0070/16
Gmina Siennica Różana to gmina wiejska, usytuowana na obszarze o wysokich dużych walorach kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych. Mieszkańcy
korzystają z infrastruktury kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego w gminie. Realizacja inwestycji wynika z potrzeby odnowy będącego w bardzo złym stanie
zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Siennicy Różanej, z przeznaczeniem go do funkcji kulturowych, a także ochrony i zachowania zasobów dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego gminy. Realizacja projektu wynika też z potrzeby obniżenia kosztów ponoszonych na zużycie energii elektrycznej w budynku Centrum
Kultury i przeznaczenia funduszy na rozwój oferty kulturowej. W ramach projektu planuje się: *rozbudowa i remont budynku dworu oraz rewaloryzacja terenu
parku w zespole dworsko-parkowym (działanie zakłada: dworek - instalacje wod-kan, co, elektryczne, remont pomieszczeń i rozbudowa tak by przywrócić obiekt
do stanu pierwotnego; park- odbudowa alejek spacerowych, mała architektura (ławki, kosze na śmiecie), oświetlenie, monitoring. Obiekt zostanie przystosowany
do działalności kulturalnej. W budynku wydzielone pomieszczenia na prowadzenie działań kulturalnych i artystycznych; *montaż paneli fotowoltaicznych w
Centrum Kultury; *zakup wyposażenia; *digitalizacja niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego ("Izba obrzędów Lubelszczyzny"; zasoby malarstwa i
sztuki ludowej) wraz z ich upowszechnieniem poprzez ICT, dostępne w Centrum Kultury; * Wirtualny Park Miniatur budowli województwa lubelskiego (dostępny w
CK); * Audiobook- wiersze Mikołaja Reja(dostępny w CK); *kampania promocyjna związana ze wspartą infrastrukturą kulturalną: imprezy, folder, ulotki; *serwis
internetowy i aplikacja na urządzenia mobilne.

GMINA SIENNICA RÓŻANA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

3 973 513,99

3 969 823,99

3 175 859,19

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-11

2020-11-27

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja historycznej infrastruktury Biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców
Lubelszczyzny w kulturze

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny do zróżnicowanych obszarów kultury. Celem drugim jest poprawa jakości RPLU.07.01.00-06-0071/16
świadczonych przez Bibliotekę usług kulturalnych i poszerzenie oferty w tym zakresie. W konsekwencji doprowadzi to do zwiększenia roli Biblioteki jako instytucji
zapewniającej bezpłatny i szeroki dostęp do kultury oraz posiadającej zdolność organizacji nowych wydarzeń kulturalnych. Przedmiotem projektu jest
kompleksowa modernizacja historycznej, wpisanej do rejestru zabytków, infrastruktury biblioteki tj. tzw. Oficyny A oraz budynku głównego oraz zakup
wyposażenia. W ramach zadania Remont elewacji budynków przewiduje się wykonanie : 1. Hydroizolacji 2. Izolacji pionowej 3. Uszczelnienia posadzki w piwnicy
4. Zabezpieczenia strefy cokołowej 5. Renowację tynków gładkich 6. Renowację profili ciągnionych 7. Wymianę rynien i rur spustowych 8. Malowanie elewacji
budynku 9. Wymianę opasek wokół budynków 10. Czyszczenie ścierne murów i płytek klinkierowych 11. Wymianę instalacji odgromowej. Projekt przewiduje także
zakup wyposażenia, tj. sprzętu komp. i multimedialnego, nagłośnienia, klimatyzatorów stacj. oraz trwałej zabudowy meblowej. Ponadto planowana jest realizacja
nadzoru autorskiego inwest, kampanii prom-inf.j i przyg. dok. (stud.wyk.) Grupą docelową będą mieszkańcy Lublina i woj. lub. oraz turyści. Wskaźniki rezultatu:
projektu są następ.: - L. os. korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 28 923 os/rok ; - Wzrost oczekiwanej l. odwiedzin w objętych
wsparciem miejscach należących : 2700 odwiedz./rok; - Wzrost zatrudn. we wspier. podmiotach 2 EPC, Wsk. produktu : - L. instytucji kultury objętych wsparciem:
1 szt. - L. obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 1 szt - L. zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 szt. - L. obiektów dostosowanych do potrzeb
osób z niepełn. 1 szt. - L.. projektów, w których sfinansowano koszty racj. usprawnień dla osób z niepełn.1 szt.

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

3 033 100,22

2 392 346,30

1 913 877,04

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Utworzenie centrum spotkań w gminie Jeziorzany - biblioteka w Jeziorzanach

Projekt "Utworzenie centrum spotkań w gminie Jeziorzany - biblioteka w Jeziorzanach" polega na remoncie i modernizacji obiektu infrastruktury kultury w
RPLU.07.01.00-06-0072/16
miejscowości Jeziorzany. Celem głównym projektu jest zachowanie i wzmocnienie potencjału kulturowego charakterystycznego dla gminy Jeziorzany. Zakres
projektu: opracowanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane - modernizacja budynku (branża budowlana, sanitarna
i elektryczna), zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektu, nadzór inwestorski, promocję, zarządzanie. Obiekt pozwoli na upowszechnianie
dziedzictwa kulturowego regionu, promocję aktywnego korzystania z dóbr i zasobów kultury. Odnowiony budynek stanie się lokalną atrakcją o charakterze
turystycznym. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Gminy Jeziorzany oraz inne osoby korzystające z odnowionej infrastruktury - turyści. Realizacja danego
projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie społeczno-gospodarcze gminy Jeziorzany i powiatu lubartowskiego. Cały zmodernizowany obiekt będzie wykorzystywany
w minimum 80 % w skali roku lub powierzchni jego infrastruktury, do celów związanych z upowszechnianiem kultury. Wszystkie pomieszczeni w
modernizowanym obiekcie, będą wykorzystywane do prowadzenie działalności związanej z działalności kulturalną instytucji w sposób bezpośredni pomieszczenia na parterze budynku. W części piwnicznej zlokalizowano zaplecze magazynowe oraz pomieszczenia techniczne które są niezbędne do
funkcjonowania budynku jako całości. W Centrum Spotkań w gminie Jeziorzany - biblioteka w Jeziorzanach, stworzy odpowiednią bazę lokalową i zaplecze
techniczne do organizowania działalności różnych klubów zainteresowań np. Koła Gospodyń Wiejskich, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Koneserów Kina, Akademia
Pani Bajki itp..

GMINA JEZIORZANY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 608 870,56

1 548 870,56

1 239 096,44

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-06

2019-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy
Wojsławice

Projekt pn."Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej-ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice" ma na celu zachowanie RPLU.07.01.00-06-0073/16
i zrównoważone wykorzystanie istniejącego dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) gminy Wojsławice, prowadzące do poprawy dostępności
do kultury oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru. Celem głównym projektu jest zachowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Trzech
Kultur Ziemi Wojsławickiej dzięki remontowi i wykorzystaniu na cele wystawiennicze i edukacyjne 3 zabytkowych budynków: Synagogi w Wojsławicach, budynku
dawnego Wiejskiego Domu Kultury w Rozięcinie oraz budynku dawnej szkoły w Majdanie Ostrowskim.W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:roboty
budowlane,modernizację infrastruktury sanitarnej,zagospodarowanie terenu wokół obiektów, instalację monitoringu oraz zakup wyposażenia i multimediów
niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz profesjonalnego przygotowania ekspozycji stałych. Grupę docelową efektów projektu stanowi
społeczność gminy Wojsławice oraz turyści, którzy dzięki realizacji projektu zyskają lepszy dostęp do zasobów kulturowych materialnych i niematerialnych gminy
Wojsławice, a także możliwość poznania lokalnej historii, tradycji, kultury. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu to:1)wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne:1169 odwiedzin/rok,
2)liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 1800/rok, 3)wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach(innych niż
przedsiębiorstwa):1EPC, 4)liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 3 szt.,5)liczba wspartych instytucji paramuzealnych:3 szt., 6)liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 3 szt., 7) liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 3 szt., 8)liczba instytucji kultury
objętych wsparciem:1 szt.

GMINA WOJSŁAWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

3 850 708,19

3 171 847,65

2 537 478,12

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu.

Celem głównym jest zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego niematerialnego gminy Biłgoraj. Kluczowym rezultatem będzie rozbudowa
remizo- świetlicy w Nadrzeczu, obiekt zostanie dostosowany do zapotrzebowań interesariuszy, w tym osób z niepełnosprawnościami. W wyniku realizacji
projektu wzrośnie liczba osób odwiedzających obiekt objęty wsparciem. Grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy Biłgoraj oraz turyści odwiedzający
Gminę,twórcy i animatorzy kultury lokalnej, społeczności,Samorząd lokalny,Lokalni przedsiębiorcy,IZRPO WL,instytucje odpowiedzialne za wydanie decyzji oraz
opinii umożliwiających realizację projektu. Zadaniami przewidzianymi do realizacji będą roboty budowlane związane z rozbudową, zakup wyposażenia,
przygotowanie dokumentacji projektowej oraz zarządzanie projektem. Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku w
kierunku zachodnim oraz podwyższenie budynku o poddasze użytkowe, termomodernizacja elewacji, przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej wraz z
oświetleniem wewnętrznym, przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej c.o. i c.w.u. oraz instalacji solarnej, zagospodarowanie terenu wokół poprzez budowę
chodników i wjazdu). Przebudowany obiekt będzie dozorowany przez system monitoringu. Dodatkowym elementem jest zakup niezbędnego wyposażenia budynku
służącego osiągnięciu celu projektu. Uzupełnieniem jest "moduł informacyjny", na który składają się działania informacyjno-promocyjne: tablica informacyjna i
pamiątkowa; portal internetowy dotyczący całej działalności turystycznej i kulturowej w gminie Biłgoraj; kampania informacyjno-promocyjna, konferencja
podsumowująca projekt). Rezultaty: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
oraz stanowiących atrakcje turystyczne 120 os/rok Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem 60 os/rok

RPLU.07.01.00-06-0074/16

GMINA BIŁGORAJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 353 446,09

1 169 522,66

994 094,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-06

2019-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Dostosowanie zabytkowego ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich. Realizacja Projektu ma na celu aktywizację społeczną, kulturową i turystyczną zabytkowego Ratusza i Rynku w Końskowoli - dwóch obiektów o istotnym znaczeniu
kulturowym i historycznym dla regionu lubelskiego. Obiekty są ze sobą ściśle funkcjonalnie powiązane (Ratusz stoi w centrum Rynku), stanowią jednak odrębne
zabytki. Obecnie wyłączony z użytku budynek dawnego Ratusza zostanie poddany kompleksowej restauracji, w wyniku czego powstanie budynek 2-kondygnacyjny
częściowo podpiwniczony, o wys. kalenicy ok. 11,7m i pow. użytk. 707,5m2. Ratuszowi przywrócona zostanie historyczna bryła wg zachowanych danych
ikonograficznych. Ratusz zostanie wyposażony w instalacje niezbędne dla projektowanych funkcji (elektryczna, teletechniczna, wod.-kan., gazowa, centralne
ogrzewanie i ciepła woda użytkowa (kotłownia gazowa), wentylacja, instalacja ciepła technologicznego) oraz w podstawowe meble i urządzenia. W podziemiach
Ratusza powstanie Muzeum Tęczyńskich wykorzystujące techniki multimedialne do prezentacji treści historycznych. Eksponaty do Muzeum (25 szt.) zapewnia
Partner - po ich konserwacji, digitalizacji i wykonaniu wiernych kopii będą eksponowane w gablotach i w postaci multimedialnej. Pozostałe pomieszczenia służyć
będą realizacji specyficznego programu kulturalno-edukacyjnego opartego między innymi na tradycjach różanych Końskowoli i unikatowym końskowolskim
Święcie Róż. Drugi obiekt zabytkowy - Rynek - po przeprowadzeniu koniecznych prac odzyska swój historyczny centrotwórczy charakter, stanie się miejscem
aktywności ludzkiej. Działania w obrębie Rynku obejmują: wykonanie nawierzchni pieszych i kołowych (w części zach. i półn.) z 46 miejscami parkingowymi,
odwodnienie terenu, adaptację i uzupełnienie zieleni ozdobnej, wykonanie drobnych form architektury (m.in. fontanna, ławki), wykonanie oświetlenia Rynku (34
latarnie). Odnowiony plac Rynku zajmuje powierzchnię 9665m2. Rezultaty projektu: wzrost liczby odwiedzin w obiektach i korzystających z oferty obiektów.

RPLU.07.01.00-06-0076/16

GMINA KOŃSKOWOLA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

5 153 958,77

4 184 430,30

3 556 765,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

ROZTOCZAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE WSCHODU I ZACHODU. RENOWACJA DAWNEJ CERKWI UNICKIEJ W ŁOSIŃCU,
GMINA SUSIEC.

Przedmiotem inwes. "ROZTOCZAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE WSCHODU I ZACHODU. RENOWACJA DAWNEJ CERKWI UNICKIEJ W ŁOSIŃCU,GMINA SUSIEC" jest
remont cennego, zagrożonego awarią kościoła i jego przystosowanie do działaln. kult. Kościół (d. cerkiew unicka) drewniany z 1797 r., orientowany, bezkopułowy,
3- członowy z wyposażeniem wnętrza oraz dzwonnicą wpisany do rej. zabytków pod nr A/303 (A/1488). Unikalna architektura-obok cerkwi w Horodle jest jedyną
na terenie województwa bezkopułową cerkwią o planie dwudzielnym. Duże znaczenie dla lokalnego rozwoju turystyki z uwagi na położenie obiektu w
bezpośrednim sąsiedztwie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. W ramach Projektu obejmującego modernizację, konserwację i poprawę infrastruktury
kultury i dziedzictwa kult. w skali roku 100% powierzchni i czasu infrastruktury wykorzystywane jest do celów zw. z funkcją kulturalną i turystyczną. Prace
przyczynią się powstrzymania degradacji i zachowania polskiego dziedzictwa kult. i hist., wpłyną na poprawę jakości życia lokalnej wspólnoty mieszkańców i
podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, przyczyniając się do wzrostu liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury oraz wzrostu oczekiwanej
liczby odwiedzin. Projekt przewiduje ochronę oraz modernizację na potrzeby działalności kulturalnej, prace budowlane i modernizację infrastruktury technicznej
w celu przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawę dostępności, poszerzenie zasięgu promocji. Zakres: remont konserw. kościoła,
dobudowa budynku zaplecza, remont istniejącego ogrodzenia oraz wykorzystanie OZE (pompy, panele); poprawa zabezpieczenia i zachowania stanu techn.:
przebudowa instalacji elektrycznej i odgromowej, instalacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Obecnie kościół nie
posiada systemu ogrzewania, po rozbudowie doprowadzone z budynku zaplecza-instalacja pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych na bud. zaplecza wraz z
instalacją CO.

RPLU.07.01.00-06-0077/16

PARAFIA PW. OPIEKI ŚWIĘTEGO JÓZEFA NMP I ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA W
ŁOSIŃCU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

2 204 907,83

2 121 867,11

1 697 493,69

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2019-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU DWORU Z UDOSTĘPNIENIEM NA CELE KULTURALNE W BEŁCZĄCU GM. CZEMIERNIKI

Cel: Budowanie podstaw rozwoju gospod. w regionie poprzez rozwój turystyki kulturowej wsk. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno. szt. 1,
Cel: Poprawa dostępności dziedzictwa kulturowego w regionie Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa
kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne odwiedzin/rok - 200, Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych
wsparciem osób/rok - 1200, Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejsca o szczególnych walorach kulturowych wsk: Liczba zabytków nieruchomych
objętych wsparciem szt. - 1. Docelową grupę interesariuszy tworzą głównie społeczność lokalna, turyści i przedsiębiorcy. Zakres rzeczowy: roboty rozbiórkowe
części konstrukcji dachowej, r. impregnacyjne, odgrzybieniowe elem. drewnianych dachu, wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem, remont
podłóg i schodów, przemurowanie zniszczonych kominów i wykonanie nowych, wymiana zniszczonych drzwi i okien, remont elewacji, remont tynków wewn.,
wykonanie malowania ścian i sufitów, glazur, remont inst. elektr. i odgromowej oraz wykonanie inst. internetowej, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej,
instalacji c.o a z wymianą grzejników i pieca grzewczego, montaż platformy zewn. oraz pochylni dla osób niepełn., rozbiórka istniejącego zbiornika na ścieki
sanitarne oraz likwidacja studni, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem kanal., demontaż istniejącej napowietrznej sieci energet. oraz
wykonanie nowego przyłącza kablowego, montaż instalacji solarnej do podgrzewania wody użyt., zagospodarowanie otoczenia: dojścia do parku i dojazd do
budynku, utwardzenie terenu przy budynku, ogrodzenie oraz oświetlenia zewn., serwis WWW wraz z aplikacją mobilną (ICT, TIK, QR). P. zapewni właściwą obsługę
mieszkańców i turystów, zachowa zabytek, zapewni miejsce spotkań i integracji, wprowadzi poczucie bezpieczeństwa, zachowa rodzimy krajobraz kulturowy.

RPLU.07.01.00-06-0079/16

GMINA CZEMIERNIKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 638 271,70

1 638 271,70

1 392 530,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-29

2019-07-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego - gotyckiego kościoła Świętego Ducha i kościoła św. Anny w
Kodniu

Ideą Projektu jest nie tylko zachowaniu dziedzictwa pogranicza ale przede wszystkim przekazanie go, bez uszczerbku, następnym pokoleniom. Kreowanie
podstawowych zasad ludzkiej odpowiedzialności. Wynikają z tego korzyści zarówno społeczne, duchowe jak i ekonomiczne, co jest, bez wątpienia, swoistym
fenomenem kulturowym i odpowiada potrzebom interesariuszy. Grupy docelowe: miesz. gm./parafianie i turyści. Cel gł.: wyższy poziom ochrony i wykorzystania
zasobów dziedzictwa kulturowego w gminie Kodeń do 2018 r. C. rezultatu: zwiększ. l. odwiedzin odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego [DK],
zwiększ. zatrudnienie Wskaźniki 1. Wzrost oczekiwanej l. odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do [DK] i naturalnego oraz stanowiących
atrakcje turystyczne Odwiedziny/rok 17619,00 2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC/ 1,00; Lba os.
korzystających z obiektów zasobów kultury 181519 os./rok; C. produktu: zwiększ. l. odrestaurowanych obiektów [DK] kościół św. Anny i Świętego Ducha z
otoczeniem, Zwiększ. l. odrestaurowanych instytucji paramuzealnych, Zwiększ. l. obiektów [DK] dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
Zwiększ. l. odrestaurowanych obiektów [DK] w miejscach dziedzictwa naturalnego Wskaźniki: L. z. nieruchomych objętych wsparciem: 2 szt. L. wspartych
instytucji paramuzelanych: 2 szt. L. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 2 szt. L. wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa
naturalnego: 2 szt Produkty: 2 odrest. instytucje paramuzealne i 2 odrest. z. nieruchome, przystosowane do osób niepełn. w miejscach dziedzictwa naturalnego
Zadania: SW; Prace restauratorskie, konserwatorskie, Modernizacja, zakup wyposażenia - kościół św. Anny i Świętego Ducha, Nadzór: inżynierski, konserwatorki,
Menadżer ze wsparciem prawnym.

RPLU.07.01.00-06-0080/16

DOM ZAKONNY MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ W KODNIU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

3 549 731,10

3 537 731,10

2 830 184,88

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-16

2018-12-15

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zagospodarowanie ruin zamku w Krupem

Głównym celem zadania jest ochrona i zabezpieczenie przed dalszą degradacją obiektów zabytkowych o dużej wartości historycznej, ich promocja i wykorzystanie RPLU.07.01.00-06-0081/16
na cele kulturalne. Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiekcie ruin zamku w Krupem oraz Wieży Ariańskiej tzw.
"Grobowiska" w Krynicy. Prace budowlane mają na celu uchronienie obiektów od dalszego niszczenia, dewastacji oraz przystosowanie ich do udostępnienia
szerokiej grupie odbiorców. Ruiny zamku w Krupem zostaną zabezpieczone przed dalszą degradacją, w piwnicach odtworzone zostaną sale, w których
zorganizowana zostanie ekspozycja przedmiotów odnalezionych w trakcie prac archeologicznych na terenie zamku. Odbudowany zostanie dziedziniec górny (z
dojściem przez most nad fosą), na którym planowane są do realizacji plenerowe imprezy kulturalne. W baszcie północno-zachodniej powstanie punkt widokowy.
W parku otaczającym zamek wytyczone zostaną alejki z latarniami i ławkami, odtworzone zostaną zarysy murów kurtynowych, a ruiny zamku zostaną dyskretnie
oświetlone. Natomiast w przypadku Wieży Ariańskiej w Krynicy zakres prac obejmuje wzmocnienie fundamentów, odtworzenie pokrycia dachowego, wykonanie
nowych tynków, posadzek oraz wrót do "Grobowiska". Przy wieży powstaną elementy małej architektury tj. ławka, kosz na śmieci, tablica informacyjna. W
rezultacie realizacji projektu mieszkańcy oraz turyści uzyskają dostęp do dwóch obiektów zabytkowych. Na terenie zamku beneficjent będzie oferował atrakcje
kulturalne np. koncerty, pikniki, ekspozycje itp. Natomiast Wieżę Ariańską będzie można podziwiać, jako unikatowe dobro kultury i zabytek architektury jedyny tej
wielkości w Polsce. We wnętrzu obiektu dla zwiedzających przygotowana zostanie ekspozycja przedstawiająca historię tej unikatowej budowli. Wykorzystane
zostaną również nowoczesne narzędzia ICT służące udostępnieniu dóbr kultury osobom niepełnosprawnym oraz na cele promocji projektu.

GMINA KRASNYSTAW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

9 945 760,94

9 945 760,94

8 453 896,79

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-31

2020-12-07

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul Wyspiańskiego 8 w
Tomaszowie Lubelskim

Celem głównym projektu jest jest zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego posiadanych przez Muzeum Regionalne (MR) oraz działań innych
niż wystawiennicze dla zwiedzających, w tym osób z niepełnosprawnościami. Celem drugim jest poprawa jakości wystaw stałych i innych działań MR. Cele
zostaną osiągnięte poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku będącego w dyspozycji MR, ale obecnie nienadającego się do działalności muzealniczej.
Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku, w tym wymiana stolarki drzwiowej, roboty obejmujące pomieszczenia: piwnice, pom. gospodarcze i techn.; na
parterze toaleta m., d. i dla os. niep., pom.socjalne, korytarz, szatnia; korytarz 1, kasa biletowa, wiatrołap, klatka schodowa (nieużytkowa), winda; na I p.
s.wystawowa, korytarz, korytarz 2, kl. schodowa; poddasze 2/1, 2/2 s. warsztatowa; hall, korytarz 1, antresola,korytarz, serwer, toaletę d/m i kl. schodową.
Wykonane zostaną również elementy zewnętrzne: dojścia, dojazdy, utwardzenia droga i parkingi. Wyposażenie magazynów i pracowni archeologicznej. Ponadto
planowana jest konserwacja eksponatów, realizacja nadzoru inwest, kampanii prom-inf.j i przyg. dok. (stud.wyk.). Grupą docelową będą mieszkańcy Tomaszowa
Lub. i podregionu Chełm-zamojsk. oraz turyści. Wskaźniki rezultatu: projektu są następ.: - L. os. korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem:
10 000 os/rok ; - Wzrost oczekiwanej l. odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących : 8 484 odwiedz./rok; - Wzrost zatrudn. we wspier. podmiotach 2
EPC, Wsk. produktu : - L. instytucji kultury objętych wsparciem: 1 szt. - L. obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 1 szt - L. zabytków ruchomych objętych
wsparciem: 583 szt. - L. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełn. 1 szt. - L.. projektów, w których sfinansowano koszty racj. usprawnień dla osób z
niepełn.1 szt. Cały adaptowany budynek - 100% będzie przeznaczony na cele związane z kulturą. Oferta kulturalna: wystawy stałe.

MUZEUM REGIONALNE IM. DR JANUSZA PETERA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

2 931 605,78

2 913 155,78

1 160 361,80

39,83 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-06-20

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem Domu tradycji dwóch kultur w Żerocinie

Projekt "Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem Domu tradycji dwóch kultur w Żerocinie" polega na remoncie i modernizacji obiektu infrastruktury kultury RPLU.07.01.00-06-0087/16
w Żerocinie. Celem głównym projektu jest zachowanie i wzmocnienie potencjału kulturowego charakterystycznego dla gminy Drelów. Zakres projektu:
opracowanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane - remont i modernizacja Domu tradycji dwóch kultur w Żerocinie
organizację festiwalu produktów i kuchni regionalnej, organizację uroczystych obchodów Dnia Św. Floriana, organizację pleneru artystycznego, nadzór
inwestorski, promocję, zarządzanie. Obiekt pozwoli na przybliżenie dwóch kultur, które ukształtowały społeczność lokalną i historię gminy Drelów - kultury
szlacheckiej, włościańskiej i kultury ludowej. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Gminy Drelów oraz inne osoby korzystające z odnowionej infrastruktury turyści. Realizacja danego projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie społeczno-gospodarcze gminy Drelów i powiatu bialskiego. Zakres prac budowlanych
zaplanowanych w ramach projektu - rozbiórka drewnianej sceny, zburzenie stropu nad piwnicą, zasypanie piwnicy, wykonanie zbrojonej posadzki nad zasypaną
piwnicą wraz z warstwami izolacyjnymi, miejscowe podbicie fundamentów, wykonanie słupów stalowych i murowanych pod projektowane podciągi, wykonanie
podciągów oraz nadproży stalowych, wykonanie przebić przez istniejące ściany, zamurowanie części istniejących otworów, zburzenie istniejących i wykonanie
nowych schodów, wykonanie wentylacji budynku, zdjęcie i bezpieczna utylizacja azbestu pokrywającego dach, wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy
trapezowej wraz z warstwami izolacyjnymi, ocieplenie budynku od zewnątrz wraz z wyprawą elewacyjną, ocieplenie stropu oraz ściany oddzielającej strych od
poddasza, wykonanie podłogi drewnianej na strychu, uzupełnienie braków w terakocie, przebudowa i dostosowanie pomieszczeń łazienki. Pozostałe prace
wskazano w piśmie przewodnim

GMINA DRELÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 076 933,13

782 288,51

625 830,80

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-02

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Adaptacja budynku, w którym znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna na Gminny Ośrodek Kultury w Wilkołazie

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora kultury poprzez zwiększenie potencjału obiektu kultury (Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką) w
Wilkołazie oraz rozwój społeczno-gospodarczy gminy Wilkołaz. Obecnie w budynku znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna i pomieszczenia gospodarcze. W
wyniku przeprowadzenia planowanych robót budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego w obiekcie, poza pomieszczeniami
bibliotecznymi powstaną sala komputerowa oraz dwie sale wystawiennicze. Zadania ujęte w projekcie obejmują termomodernizacją budynku, wybudowanie
klatki schodowej wraz ze schodołazem, wydzielenie WC dla osób niepełnosprawnych, kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem,
remont instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych. Dodatkowo w ramach inwestycji planuje się wymianę nawierzchni istniejących chodników oraz
wykonanie od strony zachodniej nowych alejek. Przy alejkach planuje się lokalizację ławek, stojaków dla rowerów, koszy na odpady oraz uzupełniające
nasadzenia zieleni. Budynek jest objęty ochroną konserwatorską i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. W zakresie projektu jest również wyposażenie
Gminnego Ośrodka Kultury w multimedia wraz z aranżacją. W ramach Projektu obejmującego modernizację infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego w
skali roku 100 % czasu infrastruktury wykorzystywane jest do celów związanych z kulturą. Dzięki wybudowaniu wewnętrznej klatki schodowej i wyposażeniu jej w
schodołaz wszystkie kondygnacje budynku staną się dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na parterze będzie wykonana łazienka dla osób
niepełnosprawnych. Rezultatem projektu będzie jeden zmodernizowany obiekt kultury. Realizacja celu mierzona będzie wskaźnikami 1) wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin o 875osób (11%), 2) liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury 9000 osób. Grupy docelowe projektu to mieszkańcy gminy i turyści.

GMINA WILKOŁAZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 560 248,56

1 501 581,56

1 201 265,24

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-03

2019-01-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Celem realizowanego projektu jest dostosowanie obiektu będącego w posiadaniu gminy Jabłoń, znajdującego się na liście zabytków pod nazwą "osada
RPLU.07.01.00-06-0091/16
folwarczna" do celów Muzealnych. Obecnie, obiekt wymaga prac budowlanych by móc pełnić funkcje muzealną. W ramach projektu, planowane są działania
mające na celu adaptację budynku zgodnie z wymaganiami konserwatora zabytków a także niezbędne wyposażenie by instytucja jaka jest Muzeum mogła
funkcjonować a także przechowywać perły dotyczące rodu Zamoyskich. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: prace związane dokumentacja projektową w zakresie
remontu obiektu oraz aranżacją Muzeum, opracowanie studium wykonalności, przeprowadzenie remontu obiektu w tym: zmiana zadaszenia, wymiana stolarki
okiennej, wewnętrzne ocieplenie obiektu, renowacja elewacji obiektu. montaż pompy ciepła, wymiana instalacji wewnętrznych, zagospodarowanie przestrzenne
terenu, zakup i montaż wyposażenia, wykonanie tablicy informacyjnej, renowacja zabytkowego kufra, organizacja sesji popularno naukowej dot. życia i
twórczości Augusta Zamoyskiego wraz z plenerem rzeźbiarskim, nadzór inwestorski, promocję projektu. Realizacja danego projektu pozytywnie wpłynie na
otoczenie społeczno-gospodarcze gminy Jabłoń i powiatu parczewskiego. Grupą docelową korzystającą z efektów przedsięwzięcia będą turyści w postaci wycieczek
indywidualnych czy grupowych, na skale krajową lub światową a także społeczeństwo gminy Jabłoń. Wskaźniki: EPC - 1 szt., liczba osób korzyst. z obiektów
kultury -640 szt., wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin - do 640 osób, liczba instytucji kult. objętych wsparciem - 1 szt., liczba obiektów dostos. do osób z
niepełnosprawnościami - 1 szt., liczba wspartych zasobów kultury 1 szt.Po realizacji projektu cały obiekt (wszystkie pomieszczenia) będzie przystosowany do
celów kulturalnych.Zakres prac nie wymaga projektu prac geologicznych oraz odrębnych zezwoleń w zakresie zagospodarowania terenu.

GMINA JABŁOŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

673 045,00

548 500,00

438 800,00

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2020-01-02

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu

Podstawowym celem projektu jest poprawa stanu Rotundy i jej otoczenia, co w rezultacie doprowadzi do wzrostu jej atrakcyjności turystycznej i kulturalnej, a w
skali całego miasta do zwiększenia poziom rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Zamość w oparciu o wewnętrzny potencjał dziedzictwa historycznokulturowego. Realizacja celu mierzona będzie następującymi wskaźnikami rezultatu: 1) wzrost liczby odwiedzin w objętym wsparciem miejscu należącym do
dziedzictwa kulturowego stanowiącym atrakcję turystyczną o 7,5 tys. osób tj. o 30%, 2) liczba osób korzystających z obiektu zasobów kultury objętym wsparciem 32 tys. osób/rok, 3) wzrost zatrudnienia o 1 EPC - jedno nowo utworzone miejsce pracy bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. Główne grupy docelowe
to mieszkańcy miasta oraz turyści. W przypadku projektu rewitalizacji Rotundy będą to przede wszystkim turyści uprawiający tzw. turystykę martyrologiczną oraz
nastawieni na zwiedzanie obiektów zabytkowych i muzeów oraz na poznawanie tradycji i historii miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
oraz będącego Pomnikiem Historii. Zadania przewidziane do realizacji to: 1) roboty budowlane (remont) oraz prace konserwatorskie i restauratorskie przy
zabytkowym obiekcie Rotundy, 2) konserwacja elementów i detali mających wartość historyczną, 3) budowa systemu monitoringu, urządzeń teletechnicznych,
bezprzewodowego dostępu do internetu oraz licznika odwiedzin, 4) przebudowa oświetlenia budynku i terenu na energooszczędne, 4) montaż paneli
fotowoltaicznych, 5) adaptacja ogólnodostępnej toalety w budynku administracyjnym dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 6) rozbudowa ekspozycji muzealnej
poprzez wyposażenie jej w nowe plansze informacyjne, ekrany multimedialne, gabloty, tyflograficzną mapę obiektu, makiety dotykowe, informacje w alfabecie
Braille'a, 7) działania informacyjne i promocyjne na temat wkładu środków UE w realizację projektu, efektów projektu oraz oferty Rotundy poddanej remontowi.

MIASTO ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

8 153 481,26

8 005 635,26

6 804 789,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-02-08

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.07.01.00-06-0086/16

RPLU.07.01.00-06-0089/16

RPLU.07.01.00-06-0092/16

Rewitalizacja zabytkowego kościoła p.w. Św. Mikołaja w Lublinie.

Cel główny projektu to zwiększenie atrakcyjności kulturowej, turystycznej i społecznej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja oraz samego Lublina poprzez
ochronę, wykorzystanie i zwiększenie dostępu do unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego o wartości zabytkowej, historycznej i turystycznej. Miejsce
realizacji projektu to obszar historycznego zespołu architektoniczno-urbanistycznego terenu wzgórza Czwartek w Lublinie. Budynki Kościoła są objęte ochroną
konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr. A/226 oraz wpisu układu urbanistycznego do rejestru zabytków pod nr. C/6.
Kluczowymi rezultatami projektu będą: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i
naturalnego oraz stanowiące atrakcje turystyczne: 2240 odwiedzin/rok; Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem 2240
osób/rok. Grupa docelowa do której skierowany jest projekt to wspólnota wiernych Parafii, mieszkańcy Lublina, a także turyści odwiedzający miasto.W ramach
realizacji projektu przewidziano następujące zadania do realizacji: 1.przeprowadzenie robót budowlanych, 2. przeprowadzenie robót elektrycznych - iluminacja
elewacji, 3. zakup wyposażenia obiekty - tablica informacyjna dla osób niewidomych napisana w języku braille'a, 4. Nadzór inwestorski, 5. Nadzór
archeologiczny, 6. Promocja, 7. Narzędzia Informatyczno - komunikacyjne ICT - utworzenie podstrony internetowej z informacjami o projekcie, 8. Dokumentacja
techniczna , 9. Studium Wykonalności. Realizacja wszystkich zaplanowanych zadań w projekcie umożliwi osiągnięcie założonych celów i rezultatów projektu.
Projekt obejmuje wyłącznie budynek zabytkowego kościoła p.w. Św. Mikołaja. W ramach zakupu wyposażenia zakupiona zostanie wyłącznie tablica informacyjna
w języku braille'a.

Renowacja obiektu zabytkowego - Kościoła pw.Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie

RPLU.07.01.00-06-0095/16

PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 135 001,81

1 135 001,81

964 751,53

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Projekt "RENOWACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO - KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA W LUBLINIE" polega na konserwacji zabytkowej polichromii w
RPLU.07.01.00-06-0096/16
transepcie i nawie zabytkowego Kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła, położonego przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie. Celem głównym projektu jest zachowanie i
wzmocnienie potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego charakterystycznego dla gminy Lublin. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac
konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej polichromii kościoła. Zakres projektu: wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich, infokiosk z
oprogramowaniem dostosowany dla potrzeb niepełnosprawnych, ławka ogólnodostępna przystosowana dla potrzeb niepełnosprawnych, organizacja przeglądu
kolęd i pastorałek, organizacja Dni Kultury Osób Niepełnosprawnych, organizacja Dni dziedzictwa historycznego i kulturowego Gminy Głusk, nadzór inwestorski,
promocja projektu. Kościół oraz polichromia są wpisane do ewidencji zabytków. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Gminy Lublin, Gminy Głusk oraz inne
osoby korzystające z odnowionej infrastruktury - turyści. Realizacja danego projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie społeczno-gospodarcze Lublina, powiatu
lubelskiego i powiatu m. Lublin. Informacje o projekcie zostaną zamieszczone na portalach turystycznych LGD "Kraina wokół Lublina", Lubelskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej, stronie CKiP Gminy Głusk, w tym stronie punktu informacji turystycznej Gminy Głusk (sąsiadującej z wspartą infrastrukturą), stronie
Gminy Głusk oraz stronie Parafii. Ponadto informacja o projekcie będzie upowszechniana z wykorzystaniem systemu informacji turystycznej partnerów.
Wskaźniki projektu: "L.osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem" - 30 osób, "Wzrost oczekiwanej l. odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego" - 30, liczba obiektów dostos. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 szt., l. zasobów kultury
objętych wsparciem -1

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA W
LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

2 951 768,23

2 946 158,47

2 356 926,77

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-02

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewaloryzacja XVIII-wiecznego kościoła p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowie Lubelskim jako ważnego ośrodka
Szlaku Jagiellońskiego wraz z działaniami z zakresu digitalizacji i promocji Szlaku w regionie lubelskim

Przedmiotowy projekt zakłada rewaloryzację XVIII-wiecznego kościoła p.w. NPNMP w Ostrowie Lubelskim, stanowiącego ważny ośrodek historycznego Szlaku
Jagiellońskiego, a także realizację działań z zakresu digitalizacji i promocji turystycznej odcinka Szlaku: Ostrów Lubelski - Parczew, tak by wspólnie z zabytkowym
kościołem stał się atrakcyjnym produktem turystycznym województwa lubelskiego. Cele główne przedmiotowego projektu to: wzrost atrakcyjności turystycznej
Szlaku Jagiellońskiego na odcinku Ostrów Lubelski - Parczew, a także: zwiększenie atrakcyjności kościoła parafialnego p.w. NPNMP w Ostrowie Lubelskim, jako
obiektu dziedzictwa kulturowego. Celem podrzędnym jest poprawa dostępu do kultury na terenie gminy Ostrów Lubelski. Wskaźnikami realizacji projektu będą
rezultaty: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących
atrakcje turystyczne, liczba korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem i liczba osób znających atrakcje Szlaku Jagiellońskiego na odcinku
Ost. Lub. - Parczew (osoby, które odwiedzą stronę www dot. Szlaku i/lub otrzymają album), a także produkty: zabytek nieruchomy (kościół) i zabytki ruchome (5)
objęte wsparciem, obiekt zasobów kultury objęty wsparciem oraz obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt zakładał będzie zadania z
zakresu: rewaloryzacji kościoła wraz z otoczeniem w Ostr. Lub. (renowacja budynku kościoła, w tym izolacje, tynki, elektryka, prace konserwatorskie, a także
modernizacja dojść, opaski i chodników), konserwacji i restauracji zabytków ruchomych kościoła, jego wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej, a także
kampanię promocyjną odcinka Szlaku dzięki albumowi, stronie internetowej i grze interaktywnej. Grupami docelowymi projektu będą m. in. mieszkańcy woj.
lubelskiego, w szczególności powiatów: lubartowskiego i parczewskiego, a także turyści odwiedzający Lubelszczyznę celem zwiedzania zabytków.

RPLU.07.01.00-06-0097/16

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY W OSTROWIE LUBELSKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

4 994 379,19

4 994 379,19

4 245 222,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-28

2019-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Ochrona dziedzictwa kulturowego 700-letniej Parafii pw. św. Tomasza Becketa w Targowisku - remont zabezpieczający
drewnianego Kościoła

Przedmiotem inwestycji mającej na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w postaci drewnianego kościoła, jest remont konserwatorski cennego
zabytkowego kościoła parafialnego i jego przystosowanie do działalności kulturalnej. Kościół zlokalizowany jest w m. Targowisko, gm. Zakrzew. Targowisko jest
jedną z najstarszych parafii na Lubelszczyźnie, utworzoną już w 1293 r., pod nietypowym wezwaniem dedykowanym Tomaszowi z Canterbury (ciekawy przykład
więzi z chrześcijaństwem zachodnim). Pierwszy kościół w Targowisku został erygowany w 1334 r. Po pożarze odnotowanym w 1740, wzniesiono obecny,
zachowany w niezmienionym układzie ruralistycznym kościół drewniany. Realizacja zadania ma znaczenie dla powstrzymania degradacji obiektu, co stanowić
będzie podstawę dla dalszych prac konserwatorskich. Przyczynią się one do zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, jak również wpłyną
na poprawę jakości życia lokalnej wspólnoty mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, przyczyniając się do wzrostu liczby osób
korzystających z obiektów zasobów kultury oraz wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w zabytkowym obiekcie. Projekt przewiduje modernizację wyposażenia do
prowadzenia działalności kulturalnej w kościele, prace budowlane i modernizację infrastruktury technicznej w celu przystosowania obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych, poprawę wydajności energetycznej oraz dostępności instytucji oraz poszerzenie jej zasięgu promocji. Przedmiotem inwestycji są prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, wyposażenie w multimedia i ICT jak również zagospodarowanie terenu działki (75m2) obiektami małej
architektury z miejscem obsługi rowerzystów MOR (montaż wiaty turystycznej, stojaków rowerowych oraz ławek, w tym ławek uniwersalnych przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii OZE (poprzez wymianę lamp oświetlających teren na fotowoltaiczne lampy
zasilane energią słoneczną).

RPLU.07.01.00-06-0098/16

PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P.W. ŚWIĘTEGO TOMASZA BECKETA BISKUPA MĘCZENNIKA EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 833 151,42

1 789 089,29

1 431 271,43

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2019-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Remont zabytkowego budynku "Wikarówki" wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elewacji wejścia do Kazamat
Bastionu II na cele utworzenia "Skarbca Historii, Sztuki i Nauki" w Zamościu

Przedmiotem inwestycji jest remont konserwatorski wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku "Wikarówki" położonego w obrębie RPLU.07.01.00-06-0099/16
Starego Miasta w Zamościu. Projekt obejmuje dostosowanie budynku na potrzeby przeniesienia do niego Muzeum Katedralnego, wraz z przebudową dachu
przywracającą jego historyczną formę. W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie nowych przyłączy, przebudowę ciągów pieszych przy
wejściach do budynku z ich dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, na zieleńcu przewiduje się wykonanie utwardzenia terenu po obrysie murów
nieistniejącego budynku w sąsiedztwie "Wikarówki" oraz opasek odwadniających. Projekt obejmuje też remont z zagospodarowaniem elewacji zejścia do
Kazamat Bastionu II (zabytek A/48). Przewiduje się też przebudowę istniejącego ogrodzenia oraz montaż stojaków na rowery. Teren inwestycji i budynek podlegają
ścisłej ochronie konserwatorskiej - strefa ochrony konserwatorskiej w MPZP m. Zamość. Wikarówka wpisana jest do rej. zabytków: poz. rej A/305. Projekt ma na
celu odtworzenie historycznej bryły budynku, umożliwienie jego monitoringu oraz zabezpieczenie na wypadek możliwych zagrożeń. W części parteru i I piętra
zachowana zostaje zasadnicza jego bryła. Zmiany dot. odtworzenia wysokiego dachu mansardowego z lukarnami i wolimi oczkami krytego dachówką ceramiczną.
Projekt przewiduje też zakup i modernizację wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w Wikarówce, prace budowlane i modernizację infrastruktury
technicznej i sanitarnej w celu przystosowania obiektów do potrzeb os. niepełnosprawnych oraz poprawy dostępności instytucji oraz poszerzenia jej zasięgu
promocji. Uzupełnieniem zadań realizowanych w projekcie jest konserwacja i ochrona zabytków ruchomych (zgodnie z załączonym programem prac
konserwatorskich), stanowiących zbiory prezentowane w muzeum katedralnym, które stanowić będą rdzeń kolekcji udostępnionej w ramach działalności
"Skarbca Historii, Sztuki i Nauki" w Zamościu.

PARAFIA KATEDRALNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO I ŚW. TOMASZA APOSTOŁA W
ZAMOŚCIU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

8 694 082,89

8 265 384,64

7 025 576,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2019-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła w Kosyniu

Celem głównym wnioskowanego Projektu jest " zachowanie i promocja materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwacje zabytkowego
kościoła w Kosyniu". Kluczowym rezultatem Projektu jest wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 408 odwiedzających. Grupą docelową projektu są parafianie miejscowości Kosyń oraz
turyści przebywający w gminie Wola Uhruska i w powiecie włodawskim. Zaplanowano realizację następujących zadań: 1. Opracowanie studium wykonalności 2.
Prace konserwatorskie ołtarza 3. Remont i konserwacja kościoła 4. Budowa parkingu 5. Montaż oświetlenia 6. Zarządzanie projektem 7. Zatrudnienie Inspektora
nadzoru 8. Promocja projektu (tablice informacyjno-promocyjne) 9. Stworzenie platformy internetowej. W ramach prac związanych z ogrodzeniem przewidziano
budowę słupków z cegły ceramicznej połączonych stalowymi przęsłami. W ramach projektu przewidziano montaż panela fotowoltaicznego na dachu plebanii o
mocy 1 kW. Pow. do zagospodarowania w ramach projektu to 1152m2; przewidziano 17 miejsc parkingowych, pow. parkingu to 235m2

PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA PW ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 980 851,06

1 980 851,06

1 584 680,84

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanislawa Biskupa i
Męczennika w Czemiernikach

Główną ideą projektu jest chęć zachowania rodzimego krajobrazu kulturowego, komplementarnego wobec dziedzictwa naturalnego (renesansu lubelskiego) jako
RPLU.07.01.00-06-0106/16
pamiątki historii i wykorzystanie jako katalizatora rozwoju regionu i osiągania korzyści społecznych i gospodarczych, co odpowiada potrzebom interesariuszy.
Gr. docelowe: miesz. gm./parafianie i turyści. Cel gł.: wyższy poziom ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w gminie Czemierniki do 2018 r. C.
rezultatu: zwiększ. l. odwiedzin odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego [DK], zwiększ. zatrudnienie Wskaźniki 1. Wzrost oczekiwanej l. odwiedzin w
objętych wsparciem miejscach należących do [DK] i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne Odwiedziny/rok 695,00 2. Liczba osób korzystających z
obiektów zasobów kultury obj. wsp - 4445 os./rok; 3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC/ 1,00 C. produktu:
zwiększ. l. odrestaurowanych obiektów [DK] - kościół Zwiększ. l. odrestaurowanych instytucji paramuzealnych, Zwiększ. l. poddanych konserwacji z. ruchomych,
Zwiększ. l. obiektów [DK] dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Zwiększ. l. odrestaurowanych obiektów [DK] w miejscach dziedzictwa
naturalnego Wskaźniki: L. z. nieruchomych objętych wsparciem: 1 szt. L. z. ruchomych objętych wsparciem: 1 szt. L. wspartych instytucji paramuzelanych: 1 szt. L.
obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt L. wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego: 1 szt Produkty: 1 odrest.
instytucja paramuzealna i 1 odrest. z. nieruchomy, przystosowany do osób niepełn. w miejscach dziedzictwa naturalnego oraz 1 z. ruchomy poddany konserwacji
(sztukaterie) Zadania: SW; Dok. tech i przet; Konserw. z. ruchom; Prace restauratorskie i modernizacja - kościół [K]; Zakup wyposażenia do dział. kult. [K], Nadzór:
inżynierski, konserwatorki, Menadżer i doradz. prawne; Promocja.

PARAFIA RZYM.KAT. PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W
CZEMIERNIKACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

2 425 748,95

2 209 199,18

1 877 819,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-21

2018-12-15

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury
Promocji i Turystyki w Poniatowej przez modernizację obiektów"

Główny cel projektu: wzmocnienie sektora kultury i turystyki poprzez zwiększenie potencjału kompleksu 2 obiektów kultury(domu kultury i kina Czyn)w Poniatowej RPLU.07.01.00-06-0107/16
oraz rozwój społeczno-gosp. gminy Poniatowa.Zadania ujęte w proj. dotyczą rozbudowy z nadbudową wraz z termomodernizacją budynku Centrum Kultury
Promocji i Turystyki w Poniatowej. W zakresie robót jest rozbudowa budynku o zew.klatkę schodową,nadbudowę kondygnacji poddasza, prace remontowe i
termomodernizacja budynku, wyk.instalacji solarnej. Pow.zab.proj.22,78 m2, pow. użyt.1809,83 m2, p.uż.proj.366,89 m2, w tym pow.sal warsztatowych 137m2.W
zakresie projektu jest modernizacja wyposażenia domu kultury. Remont i przebudowa kina Czyn wraz z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pow.użyt.448,51 m2.W zakresie projektu są roboty rem. posadzek,tynków i okładzin ściennych,sufitów, malarskie.Aranżacji wejścia głównego do obsługikasa,szatnia,Sali kinowej(sufitu akustycznego) Izby Pamięci COP,sceny,zaplecza.Wyk.nowego biegu schodowego,remont tarasu z nową balustradą.W zakresie
przebudowy budynku jest wyk.sanitariatów przystos. dla os.niepeł. Roboty elewacyjne,ocieplenie,detale arch.,gzymsy,litery szyldu,izolacja fundamentów, nowe
pokrycie dachu.Zakup podstawowego wyposażenie budynku.Na zewnątrz wyk.pochylni dla niepeł.,opaski,przebudowa schodów,napisy, remont nawierzchni z
miejscem parkingowym dla os.niepełn.,dróg wew.655m2,terenów zielonych 3294m2. W ramach Projektu obej. modernizację,konserwację i poprawę
infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego w skali roku 87%czasu infrastruktury wykorzystywane jest do celów związanych z kulturą.Wybudowana
infrastruktura kultury będzie dostosowana do potrzeb os. niepeł..Rezultatem projektu będą 2 zmodernizowane obiekty kultury.Realizacja celu mierzona będzie
wskaźnikami 1)wzrost liczby odwiedzin w miejscach objętych wsparciem należących do dziedzictwa kultury o 12%, 2)liczba nowo utworzonych miejsc pracy1EPC.Grupy doc. proj to mieszkańcy gminy,turyści i kuracjusze

GMINA PONIATOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

4 875 714,14

4 586 158,01

3 898 234,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-30

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa i rozbudowa obiektów bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozycji dotyczących dziedzictwa
kulturowego Polesia

Cel główny zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Urszulin. Wpłynie to na osiąganie korzyści społ. i gosp., przyczyni się do
RPLU.07.01.00-06-0108/16
podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego przyczyni się do budowania świadomości kulturowej
mieszkańców regionu i wzrostu integracji społecznej. Realizacja celu pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług z zakresu turystyki oraz zwiększenie
l.turystów, co bezpośrednio wpłynie na rozwój gospodarczy Gm., a także na podniesienie jakości życia mieszkańców. Projekt pozwoli samorządowi lepiej
realizować swoje zadania, umożliwi obniżenie kosztów utrzymania biblioteki w Urszulinie. Opisane cele stanowią łącznie logiczną całość, która umożliwi
spełnienie wszystkich potrzeb interesariuszy oraz rozwiązanie opisanych we wcześniejszych rozdziałach problemów. Kluczowe rezultaty projektu to Wzrost
oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
1000 (odwiedziny/r). Gr.docelową projektu stanowią mieszkańcy gm.Urszulin oraz turyści. W ramach realizacji projektu zrealizowane zostaną następujące
zadania: Opracowanie studium wykonalności, Opracowanie dokumentacji projektowej, Zarządzanie projektem, Promocja projektu, Nadzór autorski i inwestorski,
GBP w Urszulinie - przebudowa i rozbudowa budynku (oświetlenie zewnętrzne, utwardzenie terenu, montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku i inne zgodne z
kosztorysem), wyposażenie oraz przygotowanie i wdrożenie ekspozycji multimedialnej, narzędzia ICT, Filia Biblioteki Wytyczno - zagospodarowanie terenu, mała
architektura, wyposażenie, wdrożenie ekspozycji multimedialnej, narzędzia ICT, Organizacja eventów promujących dziedzictwo kulturowe Polesia. Instalacja
OZE:zestaw paneli PV o mocy do 40kW, montaż na dachu budynku GBP w Urszulinie. Ponad 80% powierzchni infrastruktury w projekcie będzie przeznaczone na
cele związane z kulturą

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W URSZULINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

3 986 790,00

3 967 851,55

3 372 673,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-07

2019-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rzemiosło w przestrzeni kulturowej Lubelszczyzny

Cel projektu to zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. Osiągnięcie celu wpłynie pozytywnie na osiąganie
korzyści społecznych i gospodarczych, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez wpływ na rozwój turystyki. Wykorzystanie
zasobów dziedzictwa kulturowego przyczyni się do budowania świadomości kulturowej mieszkańców regionu i wzrostu integracji społecznej. Kluczowe rezultaty:
1. wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje
turystyczne - 500 osób rocznie; 2. liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy - 1 szt.; 3. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury
objętych wsparciem 500 osoby/rok. Grupa docelowa to Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości i zrzeszone w niej podmioty, samorząd gminy, mieszkańcy i turyści,
lokalni przedsiębiorcy i instytucje umożliwiające realizację projektu. W ramach inwestycji zaplanowano następujące zadania 1.Prace konserwatorskie i
introligatorskie: sztandary cechów, obrazy, inne artefakty; introligatorskie - stare dokumenty i księgi 2.Film dokumentalny -dotyczący historii rzemiosła i czasów
współczesnych. tłumaczony na język migowy. 3.Publikacja książki -historii rzemiosła na Lubelszczyźnie, bogato ilustrowana. opracowanie szlaku turystycznego po
rzemiośle Lublina (dla Informacji Turystycznej). Informacja o szlaku turystycznym będzie w co najmniej trzech językach unijnych plus w języku polskim.
4.Organizacja wystaw - zorganizowanie wystawy stałej w Domu Rzemiosła przy ul. Rynek 2 w Lublinie, wystaw w cechach, wystawy na Zamku Lubelskim
5.Narzędzia informatyczne:wirtualny spacer po rzemiośle; kanał na YouTube; wirtualna mapa zawodów ginących; wirtualna wystawa; wirtualna książka;
digitalizacja najbardziej wartościowych pod kątem historycznym zasobów dokumentów i książek. 6. Promocja projektu, 7. Zarządzanie projektem; 8. Studium
Wykonalności

RPLU.07.01.00-06-0109/16

IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

867 260,00

847 951,23

720 758,54

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-07-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Biszcza poprzez przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji

Projekt polega na wykonaniu rozbudowy i modernizacji budynku GOKSiR. Wielofunkcyjny obiekt GOKSiR usytuowany w centrum miejscowości Biszcza stanie się
dostępny dla osób niepełnosprawnych i przyczyni się bezpośrednio do poprawy warunków pracy instytucji kultury, zapewniających atrakcyjne oferty kulturalne
adresowane do środowisk twórczych, mieszkańców i turystów. W szczególności projekt obejmuje m.in: dobudowę zascenia teatralnego, rozbudowę zaplecza sali
widowiskowej czy rozbudowę nieużytkowego poddasza dla celów użytkowych. Grupą docelową, do której adresowany jest projekt są mieszkańcy gminy Biszcza,
ale też turyści i osoby odwiedzające region jak również artyści i osoby kulturotwórcze zrzeszone przy GOKSiR oraz występujące gościnnie. GOKSiR jest
samorządową jednostką kultury - w obiekcie 18,8% powierzchni przeznaczonych jest łącznie dla OSP, garaż czy aptekę. Pozostała część wykorzystywana jest na
działalność statutową. W wyniku projektu zostanie rozbudowany budynek gminnego ośrodka kultury, w szczególności powstanie scena wraz z zapleczem,
unowocześnione zostanie nagłośnienie oraz instalacje techniczne całego budynku. Wyremontowane zostaną pomieszczenia gminnej biblioteki publicznej,
muzeum a także sale prób zespołów przynależnych do GOKSiR. Zadania przewidziane do realizacji: modernizacja obiektu, w tym przystosowanie obiektu do
potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie rampy, podjazdów, sanitariatów, dobudowanie części w której mają znaleźć się scena wraz z zapleczem,
wykonanie remontu przejść i komunikacji (głównego holu, wyjścia ewakuacyjnego, klatki schodowej), wykonanie remontu instalacji wewnętrznych (wod.- kan.,
grzewcza, elektryczna i teleinformatyczna, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z wykonaniem rekuperacji), wykonanie elementów wpływających na
obniżenie kosztów utrzymania (termomodernizacja, remont pokrycia dachowego, instalacja solarna, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), zagospodarowanie
terenu wokół.

RPLU.07.01.00-06-0111/16

GMINA BISZCZA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

2 468 446,09

2 088 752,45

1 671 001,96

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-02

2019-12-14

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację świetlicy Zagrodzie

Celem głównym wnioskowanego Projektu jest " Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację świetlicy Zagrodzie".
RPLU.07.01.00-06-0112/16
Kluczowym rezultatem Projektu jest wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin o 20 osób w objętych wsparciem budynku świetlicy, w której znajduje się życie
kulturalne społeczności lokalnej. Produktem projektu będzie jeden obiekt kulturalny czyli świetlica w Zagrodzie, który otrzyma wsparcie. Grupą docelową projektu
są głownie mieszkańcy i władze Gminy Chełm, w szczególności miejscowości Zagroda. Zaplanowano realizację następujących zadań: 1. Opracowanie studium
wykonalności 2. Prace budowlane związane z przebudową świetlicy 3. Montaż instalacji elektrycznej 4. Montaż instalacji sanitarnej 5. Budowa parkingu 6.
Montaż OZE-pompy ciepła 7. Oddelegowanie -koszty osobowe 8. Zatrudnienie Inspektora nadzoru 9. Zarządzanie projektem 10. Promocja projektu (tablice
informacyjno-promocyjne) 11. Portal internetowy Projekt przewiduje zatrudnienie 1 osoby w Urzędzie Gminy Chełm. Realizacja projektu tj. modernizacja świetlicy
umożliwi organizację spotkań i imprez kulturalnych, warsztatów o tematyce kulturalnej, tworzenie kół zainteresowań, atrakcji tematycznych, w tym dla osób
starszych i dzieci o każdej porze roku.

GMINA CHEŁM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

384 192,22

309 558,70

247 646,95

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2018-12-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Ochrona dziedzictwa kulturowego Polesia - przebudowa budynków publicznych Gminy Urszulin na potrzeby obiektów
kultury

Cel główny to zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Urszulin. Wpłynie to na osiąganie korzyści społ. i gosp., przyczyni się do
podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego przyczyni się do budowania świadomości kulturowej
mieszkańców regionu. Realizacja celu pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług z zakresu turystyki oraz zwiększenie liczby turystów, co bezpośrednio
wpłynie na rozwój gospodarczy Gminy, a także na podniesienie jakości życia mieszkańców. Projekt pozwoli samorządowi lepiej realizować swoje zadania,
umożliwi obniżenie kosztów utrzymania budynków publicznych w Urszulinie. Opisane cele stanowią łącznie logiczną całość, która umożliwi spełnienie wszystkich
potrzeb interesariuszy oraz rozwiązanie problemów. Kluczowe rezultaty Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 1920 (odwiedziny/rok), Wzrost zatrudnienia (EPC) 1 Liczba osób korzystających z
obiektów zasobów kultury objętych wsparciem 2000 os/rok. Grupą docelową są mieszkańcy gminy Urszulin oraz turyści. 1.Obiekt Wola Wereszczyńskaprzebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby kultury (Utwardzenie terenu, montaż instalacji fotowoltaicznych, i inne zgodne z
kosztorysem), wyposażenie i oraz opracowanie i wdrożenie ekspozycji, narzędzia ICT. 2.Obiekt Dębowiec - "Dębowiecka Zagroda" - przebudowa budynku świetlicy
wiejskiej, utwardzenie terenu, montaż instalacji fotowoltaicznych, i inne zgodne z kosztorysem), wyposażenie i oraz opracowanie i wdrożenie ekspozycji,
narzędzia ICT. 3.Obiekt Wereszczyn- przebudowa budynku, utwardzenie terenu, montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych i inne zgodne z kosztorysem,
wyposażenie i oraz opracowanie i wdrożenie ekspozycji, ICT. Przebudowywane budynki będą przeznaczone na cele kulturalne w ponad 80%, zgodnie z
regulaminem konkursu.

GMINA URSZULIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

3 455 399,04

3 455 399,04

2 937 089,18

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-20

2019-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost atrakcyjności kulturalnej Gminy Łomazy

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do bezpłatnego udziału w działaniach kulturalnych prowadzonych na terenie Gminy Łomazy. Kolejnym celem
RPLU.07.01.00-06-0119/16
osiągniętym w trakcie realizacji projektu jest poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie roli GOK w Łomazach w propagowaniu kultury poprzez
zapewnienie odpowiedniej liczby przystosowanych i wyposażonych pomieszczeń do prowadzenia specjalistycznej działalności kulturalnej. Cele zostaną
osiągnięte poprzez modernizację i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach. Nadbudowa, przebudowa i remont budynku GOK, w trakcie,
której zostaną wykonane następujące prace: Rozbiórka, Roboty murowe, wykonanie konstrukcji dachowej z pokryciem, Stolarki budowlanej, podłóg, wykończenie i
malowanie, elewacji, wykonanie instalacji spełniających wymogi przeciwpożarowe, wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz instalacji oddymiania
klatki schodowej, instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Wykonane zostaną również elementy
zewnętrzne - 10 mjsc parkingowych. Wyposażenie sali widowiskowo-kinowej, sali muzycznej i plastycznej. Ponadto planowana jest realizacja nadzoru inwest,
kampanii prom-inf.j i przyg. dok. (stud.wyk.). Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Łomazy, Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze"
oraz turyści. Wskaźniki rezultatu: projektu są następ.: - L. os. korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 500 os/rok ; - Wzrost oczekiwanej l.
odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących : 130 odwiedz./rok; - Wzrost zatrudn. we wspier. podmiotach 1 EPC, Wsk. produktu : - L. instytucji kultury
objętych wsparciem: 1 szt. - L. obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 1 szt - L. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełn. 1 szt. - L.. projektów, w
których sfinansowano koszty racj. usprawnień dla osób z niepełn.-1 szt.

GMINA ŁOMAZY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 299 996,72

1 058 964,81

847 171,84

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-07

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.07.01.00-06-0104/16

RPLU.07.01.00-06-0118/16

Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół obiektu

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej gm.Wojciechów poprzez ochronę i efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa
RPLU.07.01.00-06-0120/16
kulturowego gminy Projektu obejmuje: 1.Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej(izolację ścian
przyziemia,remont przypór kamiennych przy wieży, remont tynków elewacji południowej) 2.Utworzenie Alei Zasłużonych Kowali-wraz z wymianą nawierzchni.
Obiekt Wieży Ariańskiej jest wpisany do rejestru zabytków, w związku z czym roboty budowlane będą objęte nie tylko nadzorem inwestorskim, ale też autorskim i
archeologicznym. Gm.Wojciechów słynie z kultywowania tradycji kowalskich. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na ruch turyst. Przyczyni się do tego
nowoutworzona atrakcja turyst-Aleja Zasłużonych Kowali. Działania związane z remontem Wieży Ariańskiej przyczynią się do zachowania dziedzictwa kultur.
regionu, podniesienia atrakcyjności turyst. miejscowości, podniesienia standardu świadczonych usług kultur. przez GOK. Otoczenie wieży będzie identyfikowane
z produktem lokalnym Gm.Wojciechów-kowalstwem, na bazie którego Powstał Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji.Zostanie wyeksponowane lokalne
dziedz.kultur.poprzez wykorzystanie detali kowalskich w nowoutworzonej Alei Zasłużonych Kowali. Otoczenie Wieży zostanie przystosowane do bezpiecznej
organizacji pokazów,ekspozycji i imprez związanych z kowalstwem. Dzięki wykonanym pracom konserwatorskim,wykonanemu remontowi nawierzchni w
otoczeniu wieży, montażu detali tematycznych, wykonanych na bazie wyrobów kowalskich zwiększy się konkurencyjność turyst.gminy. W ramach projektu
zostanie również zamontowana tablica inform.na potrzeby powiązania z istniejącym zintegrowanym produktem turystycznym obszaru Krainy Lessowych
Wąwozów,którego elementem jest zabytkowa Wieża Ariańska wraz z Muzeum Kowalstwa. Produkty projektu: liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem1szt liczba zabytków nieruchom.bjętych wsparciem-1szt

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOJCIECHOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

734 978,88

597 543,81

507 912,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2019-07-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu Włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury"

Cel główny to poprawa infrastruktury zwiększającej udział społeczeństwa w kulturze, wzmocnienie wspólnoty regionalnej, osadzenie jej w tradycji i historii dla
RPLU.07.01.00-06-0123/16
nowych inicjatyw kulturotwórczych i edukacyjnych podnoszących atrakcyjność inwestycyjną rozwój społeczno - gospodarczy. Wykorzystanie zasobów
dziedzictwa kulturowego pozwoli budować świadomość kulturową mieszkańców i wzmocni integrację społeczną. Realizacja celu pozwoli na znaczne podniesienie
jakości świadczonych usług z zakresu turystyki i wzrost liczby turystów, co bezpośrednio wpłynie na rozwój gospodarczy Gmin oraz na wzrost jakości życia
mieszkańców. Projekt pozwoli samorządowi lepiej realizować swoje zadania, umożliwi obniżenie kosztów ponoszonych na utrzymanie infrastruktury kultury.
Kluczowe rezultaty projektu to: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz
stanowiących atrakcje turystyczne 7500 odwiedziny/rok, Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem 11000 os./rok. Liczba nowo
utworzonych miejsc pracy (pozostałe formy) - 2EPC Grupę docelową stanowią mieszkańcy powiatu włodawskiego oraz turyści. Zadania przewidziane do realizacji:
Opracowanie studium wykonalności, dokumentacji projektowej i przetargowej, zarządzanie projektem, promocja, nadzór autorski i inwestorski, obiekt w
Sobiborze-roboty budowlane, instalacyjne, zagospodarowanie terenu i wyposażenie, GOK w Hańsku- roboty budowlane, instalacyjne,zagospodarowanie terenu i
wyposażenie, Filia Biblioteczna w Starym Załuczu zadaszenie, mała architektura, zagospodarowanie terenu, wyposażenie. Jeden z parterów Gmina Hańsk jest
czynnym płatnikiem podatku VAT dlatego tez koszt podatku wykazano po stronie wydatków niekwalifikowalnych. W ramach kosztów niekwalifikowanych ujęto
wykonanie dokumentacji projektowej (Hańsk), Wiata (altana) Załucze, wiata peronowa - Sobibór, Instalacje elektryczne wiato-altany - Załucze

POWIAT WŁODAWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

6 732 467,32

6 020 533,60

5 117 453,53

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-31

2021-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny

Przedmiotem proj są prace modernizacyjne prowadzone w budynku GOK w Pawłowie. Celem inwestycji jest przebudowa i modernizacja budynku pod względem
funkcjonalnym i architektoniczno-budowlanym, a w szczególności wykorzystania poddasza nad salą widowiskową na pracownie tematyczne, zapewnienia
zaplecza dla sceny sali widowiskowej, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami
przeciwpożarowymi, bhp, oraz innymi przepisami i normami budowlanymi. Efektem końcowym będzie zaangażowanie większej liczby mieszkańców gminy do
aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych. Zakładane rezultaty proj to przede wszystkim: wzrost liczby osób korzystających o ponad 11% w odniesieniu do
stanu obecnego; poprawa dostępności do wydarzeń kulturalnych; budowanie świadomości młodego pokolenia oraz edukacja kulturalna; zachowanie dziedzictwa
kulturowego dla przyszłych pokoleń w tym podtrzymanie ginących zawodów, tj. garncarstwo, bednarstwo, tworzenie warunków rozwoju oferty kulturalnej
odpowiadającej na potrzeby zmieniającego się społeczeństwa; podniesienie atrakcyjności Gminy; tworzenie nowych miejsc pracy; dostosowanie infra do potrzeb
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zakres rzeczowy proj:prace remontowo-modernizacyjne,prace demontażowe, roboty konstrukcyjne, remont
sufitów, ścian,wymianę okładzin ściennych, wymianę stolarki drzwiowej, foteli, wykonanie nowych podłóg, posadzek, roboty sanitarne, w tym montaż wentylacji,
wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenie. Wszystkie prace zostaną przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie równowagi środowiska naturalnego.
Panele PV:moc:260Wp,Tryb pracy:energia elekt wytwarzana na modułach fotowoltaicznych ma formę prądu stałego i może być wykorzystana do zasilania
urządzeń elektrycznych pod warunkiem zastosowania urządzeń do konwersji prądu stałego na prąd przemienny zwanych inwerterami.Typ:Sunmodule Plus SW
monokrystaliczna 24V umiejscowione na południowej stronie dachu, 6szt.

GMINA REJOWIEC FABRYCZNY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

2 497 880,90

2 497 880,90

2 123 198,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-24

2019-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja linii kolejowej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej

Jedną z największych atrakcji turystycznych Lubelszczyzny jest przejażdżka Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową, której trasa prowadzi przez wiele urokliwych i
RPLU.07.01.00-06-0125/16
interesujących miejsc. Linia kolejki liczy obecnie 50 km i 11 stacji kolejowych, z czego stale funkcjonuje na odcinkach: Opole Lubelskie - Rozalin - Karczmiska Polanówka, Poniatowa - Rozalin - Karczmiska - Polanówka. W składzie pociągu jest 7 wagonów, po trzy otwarte i zamknięte, oraz wagon bagażowy do przewozu
rowerów. Kolejka kursuje na kilku trasach, m.in. z Karczmisk do Opola Lubelskiego i z powrotem. Celem głównym projektu jest ochrona i wykorzystanie zasobów
materialnego dziedzictwa kulturowego (C1). Cele szczegółowe: Dostosowanie zabytku do osób niepełnosprawnych (C2) Podniesienie atrakcyjności NKW wraz z
dodaniem nowych funkcji kulturalnych (C3) Zwiększenie dostępności do dziedzictwa kultury materialnej (C4) Wyróżniono następujące wskaźniki: Liczba zabytków
nieruch. objętych wsparciem - 1 szt., ruchom. - 1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2 szt. Liczba obiektów zasobów
kultury objętych wsparciem - 2 szt. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 1650 osób, Liczba os. korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem 12650 osób. Grupą docelową są
użytkownicy NKW, głównie turyści, kuracjusze, dzieci i nauczyciele. Zadania przewidziane do realizacji to prace modernizacyjne i zagospodarowanie terenu,
likwidacja barier architektonicznych oraz promocja projektu. Zakres rzecz.: Modernizacja inii zabytkowej kolejki wąskot., budowa infrastr. towarzyszącej,
zagospodarowanie stacji, wyposażenie zabytkowej kuźni, remont pługa odśnieżnego, przebudowa 3 wagonów dla osób niepełnosprawnych, budowa parkingów i
wiat. Rezultatem bezpośrednim projektu będzie podniesienie jakości infrastruktury zabytku i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

POWIAT OPOLSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

8 479 847,54

6 389 249,69

5 430 862,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-08-01

2020-11-15

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu"

Przedmiotem projektu są prace modernizacyjne prowadzone w budynku GOK w Kłoczewie. Celem inwestycji jest modernizacja budynku pod względem
RPLU.07.01.00-06-0126/16
funkcjonalnym i architektoniczno-budowlanym, a w szczególności powiększenie sali widowiskowej o powierzchnię dawnej projektorni, modernizacja korytarza,
pomieszczeń biblioteki, pracowni plastycznej, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami
przeciwpożarowymi, bhp, oraz innymi przepisami i normami budowlanymi. Efektem końcowym będzie zaangażowanie większej liczby mieszkańców gminy do
aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych. Zakładane rezultaty projektu to przede wszystkim: wzrost liczby osób korzystających o ponad 11% w odniesieniu
do stanu obecnego; poprawa dostępności do wydarzeń kulturalnych; budowanie świadomości młodego pokolenia oraz edukacja kulturalna; zachowanie
dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, czynne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, tworzenie warunków rozwoju oferty kulturalnej
odpowiadającej na potrzeby zmieniającego się społeczeństwa; podniesienie atrakcyjności gminy; tworzenie nowych miejsc pracy; dostosowanie infrastruktury do
potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zaplanowane zadania polegają na przeprowadzeniu prac remontowo-modernizacyjnych od prac
demontażowych poprzez roboty konstrukcyjne, remont sufitów, ścian oraz wymianę okładzin ściennych, wymianę stolarki drzwiowej, foteli, wykonanie nowych
podłóg, posadzek, roboty sanitarne, w tym montaż wentylacji, wymianę instalacji elektrycznej, itp. Wszystkie prace zostaną przeprowadzone w sposób
zapewniający zachowanie równowagi środowiska naturalnego.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

435 802,90

339 790,97

271 832,75

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2018-04-28

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja Kościoła p.w. Św. Wita w Mełgwi

Projekt polega na rewitalizacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków.Celem głównym jest zachowanie i wzmocnienie potencjału dziedzictwa historycznego i
kulturowego charakterystycznego dla gm. Mełgiew. Przedmiotem inwest. jest modern. zabytkowego kościoła parafialnego w gm. Mełgiew. Zakres: opracowanie
studium wykonalności, dokument. technicznej, roboty budowlane- rewitalizacja elewacji, renowacja stolarki drzwiowej zewn., konserwacja konstrukcji dachu,
instal.piorunochronna i uziemiająca, montaż paneli fotowolt.(SunPower E20 moc: 327W) po lewej stronie od wejścia głównego (str. 59 projektu budowlanego),
opraw i iluminacji wieży, urządzenia do internet.transmisji mszy, tablicy interakt.i małej architektury (ławek) dostosowanych do potrzeb osób
niepełnospr.,organizację festiwalu pieśni religijnej, wystawy dokument. zabytki sakralne regionu, wydarzenia artystycznego-Dni Dziedzictwa Gm. Mełgiew, nadzór
inwest., promocję, zarządzanie. Kościół jest wpisany do ewidencji zabytków. Gr. docelową będą mieszkańcy Gm. Mełgiew i inne osoby korzystające z odnowionej
infrastruktury- turyści.Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie społeczno-gospodarcze gm. Mełgiew i powiatu świdnickiego. Informacje o projekcie
będą zamieszcz. na portalach turyst. LGD "Dolina Giełczwi" i Fundacji Fundusz Lokalny im. JIIIS "www.szlaksobieskiego.info" i "karta.szlaksobieskiego.net",
stronie gm. Mełgiew i parafii. Informacja o wydarzeniu będzie udostępniana z wykorzystaniem aplikacji mobilnej "Oferta Szlaku Sobieskiego" dostępnej na
urządzenia mobilne w AppStore i Google Play, inform. o projekcie będzie upowszechniana także z wykorzystaniem systemu informacji turyst. partnerów.
Wskaźniki projektu: L.os.korzyst. z obiekt. zasobów kultury objęt. wsparciem- 580 os.,Wzrost oczekiwanej l. odwiedzin w objętych wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego- 230, l.obiekt. dostos.do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 1, l. obiekt. zasobów kultury objętych
wsparciem - 1

RPLU.07.01.00-06-0128/16

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. WITA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

2 045 328,66

2 002 278,66

1 601 822,92

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wschodnie dziedzictwo kulturowe Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego: restauracja zabytkowych cerkwi prawosławnych
we Włodawie i Sosnowicy

W ramach projektu planuje się dokończenie remontu kons. 2 zabytkowych cerkwi: we Włodawie i Sosnowicy (prace bud. na zewnątrz i wewnątrz, inst. elektryczne,
kons. wyposażenia -zgodnie z przedłożonymi kosztorysami). Uzupełnieniem są prace przygotowawcze - dokumentacja i studium, a także zarządzanie, nadzór i
promocja. Cerkwie znajdują się w centrach swoich miejscowości. Wraz z zakończeniem prac cerkwie zostaną spięte w ogólnopolski szlak turyst. "Śladami
wschodniosłowiańskiej tradycji". W tym celu planuje się przygotowanie zunifikowanego w ramach szlaku, multimedialnego materiału inf. - filmu
przewodnickiego. Celem głównym projektu jest zachowanie, ochrona i udostępnienie przetrwałego dziedzictwa kultury wschodniosłowiańskiej w regionie. Celem
szczegółowym jest uzupełnienie oferty turystyki kulturowej Polesia o znaczące atrakcje udostępnione dla zwiedzających. Działania inw. wpłyną na ochronę
wartości dziedzictwa kulturowego i naturalnego objętego projektem. Ujęcie obiektu w planie marketingu szlaku zapewni dostateczny poziom promocji walorów
miejscowości objętych oddziaływaniem inwestycji. Usunie to problem niedostatecznej informacji na temat turystycznych atrakcji lokalnych. Wpływ inwestycji na
wzrost ruchu turystycznego, a co za tym idzie pobudzenie rozwoju gospodarczego w rejonie Polesia zmniejszy negatywne skutki dotychczasowego zapóźnienia
obszaru. Projekt skierowany jest do społ. lok., turystów, środowisk związanych z ochroną i popularyzacją dziedzictwa (gr. docelowa). Wskaźniki proj. to wzrost
oczekiwanej liczby odwiedzin (...) o 1320/rok, Liczba os. korzystających z ob. () 13320 os/rok, Liczba zabytków niieruch. objętych wsparciem - 2szt., Liczba proj., w
których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla os. z niepełn - 1szt., Liczba zab. ruch. objętych wsparciem - 10szt., Liczba wspartych ob. w miejscach
dziedzictwa naturalnego 2szt., Liczba obiektów zasobów kultury (...) 2szt.

RPLU.07.01.00-06-0131/16

PARAFIA PRAWOSŁAWNA P.W. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WE
WŁODAWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

3 995 901,15

3 986 061,15

3 388 151,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2014-11-12

2019-08-17

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Remont zabytkowych cerkwi w Uhrusku, Chełmie i Dubience

W ramach proj. planuje się remont zabytk. cerkwi w Uhrusku (remont cerkwi, ogrodzenia, utwardzenia, zagosp. terenu), Chełmie (kons. ikonostasu i polichromii,
instalacje el., sygnalizacji pożaru, włamania i nagłośnienia) i Dubience (kompleksowy remont cerkwi). Cerkwie cechują się znaczącymi walorami artystycznoarchitektonicznymi, właściwymi dla kultury wschodniosłowiańskiej. Cerkiew w Dubience jest wyłączona z użytkowania ze względu na bardzo zły stan techniczny.
Wraz z zakończeniem prac cerkwie zostaną spięte w projektowany ogólnopolski szlak turystyczny "Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji". W tym celu planuje
się przygotowanie zunifikowanego w ramach szlaku, multimedialnego materiału informacyjnego - filmu przewodnickiego -3szt. Pozostałe zadania dotyczą zakupu
tablic informacyjnych 3 szt. i pamiątkowych 3 szt., dokumentacji tech., studium, zarządzania i nadzorów. Działania inw. wpłyną na ochronę wartości dziedzictwa
kulturowego i naturalnego. Ujęcie cerkwi w planie marketingu szlaku o znaczeniu krajowym zapewni promocję walorów miejscowości objętych oddziaływaniem
inwestycji. Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju regionu poprzez rewaloryzację dziedzictwa kultury prawosławnej jako czynnika rozwoju turystyki
kulturowej. Wpływ inwestycji na wzrost ruchu turystycznego, a co za tym idzie pobudzenie rozwoju gospodarczego w regionie zmniejszy negatywne skutki
dotychczasowego zapóźnienia obszaru. Inwestycja przyczyni się do wzrostu poziomu życia lokalnej społeczności. Projekt skierowany jest do społeczności
lokalnej, turystów, środowisk związanych z ochroną i popularyzacją dziedzictwa. Podsumowując, wsparciem objęte zostaną 3 zabytki nieruchome, 22 zabytki
ruchome, 1 projekt, w którym sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla os. z niepełnosprawnościami. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach
objętych wsparciem wyniesie 1400/rok, a liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem wyniesie 12500/rok.

RPLU.07.01.00-06-0132/16

PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. JANA TEOLOGA W CHEŁMIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

7 121 864,55

6 416 695,46

5 454 191,11

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-01

2019-08-17

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Piaski - ruin zboru kalwińskiego "Kościelec"

Projekt "Zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie PIaski - ruin zboru kalwińskiego "Kościelec" polega na rewitalizacji obiektu wpisanego do rejestru
RPLU.07.01.00-06-0139/16
zabytków. Celem głównym projektu jest zachowanie i wzmocnienie potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego charakterystycznego dla gminy Piaski.
Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja ruin zboru kalwińskiego "Kościelec". Zakres projektu: opracowanie studium wykonalności, roboty budowlane ogrodzenie, zabezpieczenie przyziemia, zabezpieczenie ceglanego progu, zabezpieczenie ścian, zabezpieczenie elewacji, krata drzwiowa, montaż zewnętrznego
infokiosku z tablica dotykową zasilaną ogniwami fotowoltaicznymi, montaż małej architektury - ławek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
organizację festiwalu produktu lokalnego, organizację wydarzenia kulturowego - festynu historycznego, organizację pleneru artystycznego, nadzór inwestorski,
promocję, zarządzanie. Obiekt jest wpisany do ewidencji zabytków. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Gminy Piaski oraz inne osoby korzystające z
odnowionej infrastruktury - turyści. Realizacja danego projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie społeczno-gospodarcze gminy Piaski i powiatu świdnickiego.
Informacje o projekcie zostaną zamieszczone na portalach turystycznych LGD "Dolina Giełczwi" i Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego
"www.szlaksobieskiego.info", portalu "karta.szlaksobieskiego.net", stronie gminy Mełgiew i stronie parafii. Ponadto, informacja o wydarzeniu będzie
udostępniana z wykorzystaniem aplikacji mobilnej "Oferta Szlaku Sobieskiego" dostępnej na urządzenia mobilne w AppStore i Google Play. Ponadto, informacja o
projekcie będzie upowszechniana z wykorzystaniem systemu informacji turystycznej partnerów. Wskaźniki - l. osób korzyst. z obiektów kult. objętych wsparciem
1000, Wzrost oczekiw. l. odwiedzin 1000, l. obiektów kultury objętych wsparciem 1, l. obiektów dostos. do potrzeb osób niepełnospr. 1, l. zabytków ruchomych
objętych wsp .1.

GMINA PIASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

1 726 294,28

1 419 946,57

1 135 957,25

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-30

2019-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie

Główną ideą projektu jest chęć zachowania rodzimego krajobrazu kulturowego (styk kultur i religii Wschodu i Zachodu oraz osobliwości regionu jaką jest
mnogość obiektów powstałych z fundacji magnackich oraz szlacheckich, w tym k. w Łańcuchowie), komplementarnego wobec dziedzictwa naturalnego jako
pamiątki historii i wykorzystanie jako katalizatora rozwoju regionu i osiągania korzyści społecznych i gospodarczych, co odpowiada potrzebom interesariuszy.
Gr. docelowe: miesz. gm./parafianie i turyści. Cel gł.: wyższy poziom ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w gminie Milejów do 2018 r. C.
rezultatu: zwiększ. l. odwiedzin odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kult. [DK], zwiększ. zatr. Wskaźniki 1. Wzrost oczekiwanej l. odwiedzin w objętych
wsparciem mscach należących do [DK] i natur. oraz stanowiących atrakcje turyst. Odw./rok 910,00 2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych
niż przedsiębiorstwa) EPC/ 1,00; 3. Lba os korzyst. z ob. zas. kult 3620 os/rok. C. produktu: zwiększ. l. odrestaurowanych obiektów [DK] - kościół Zwiększ. l.
odrestaurowanych instytucji paramuzealnych, Zwiększ. l. poddanych konserwacji z. ruchomych, Zwiększ. l. obiektów [DK] dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami, Zwiększ. l. odrestaurowanych obiektów [DK] w miejscach dziedzictwa naturalnego Wskaźniki: L. z. nieruchomych objętych wsparciem: 1
szt. L. z. ruchomych objętych wsparciem: 5 szt. L. wspartych instytucji paramuzelanych: 1 szt. L. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami: 1 szt L. wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego: 1 szt Produkty: 1 odrest. instytucja paramuzealna i 1 odrest. z.
nieruchomy, przystosowany do osób niepełn. w miejscach dziedzictwa naturalnego oraz 5 z. ruchomych poddanych konserwacji. Zadania: SW; Dok. tech i przet;
Konserw. z. ruchom; Prace restauratorskie i modernizacja - kościół [K]; Zakup wyposażenia do dział. kult. [K], Nadzór: inżynierski, Menadżer i doradz. prawne;
Promocja.

RPLU.07.01.00-06-0140/16

PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

2 115 903,45

2 114 673,45

1 797 472,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-23

2018-09-15

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności zabytkowego zespołu synagogalnego we Włodawie.

W ramach projektu Zwiększenia dostępności zabytkowego zespołu synagogalnego we Włodawie, zostaną wykonane roboty budowlane i restauratorskie, w
oparciu o przeprowadzone badania, ekspertyzy mykologiczne i sporządzoną dokumentację techniczną. W wyniku prac zabytkowe obiekty zespołu synagogalnego,
które znajdują się w bardzo złym stanie technicznym, zostaną zabezpieczone przed dalszą degradacją i zniszczeniem. Dzięki wykonanym robotom budowlanym
zwiększona zostanie dostępność obiektów dla zwiedzających (umożliwienie zwiedzania nowej dotychczas niedostępnego miejsca w obiekcie) oraz co kluczowe
dla wnioskodawcy, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie znacznie przekraczającym minimalne wymagania przewidziane
przepisami prawa. Zostanie zakupione specjalistyczne wyposażenie, które umożliwi korzystanie z muzeum przez osoby o różnych rodzajach i stopniach
niepełnosprawności. Projekt jako projekt komplementarny, wypełnia ostatnią lukę obszarową, zwiększając dostępność obiektów kultury dla odwiedzających i
uruchamiając nowe atrakcyjne dla odwiedzających formy korzystania z oferty muzeum, takie m.in. jak dodatkowe zajęcia i warsztaty edukacyjne. Wprowadzenie
audio przewodników posiadających 5 wersji językowych, uatrakcyjnia ofertę muzeum także dla turystów zagranicznych. W ramach projektu zaplanowano
kontynuację działań promocyjnych związanych z promocją rezultatów projektu, realizowanego od kilkunastu lat i cieszącego się ogromnym zainteresowaniem
Festiwalu Trzech Kultur. Realizacja projektu zapewnia zwiększenie dostępności zabytkowego zespołu synagogalnego i stanowi istotny element w poprawie
atrakcyjności turystycznej miasta i regionu. Realizacja projektu zapewni realizację kluczowych rezultatów projektu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych
podmiotach - 1 osoba, Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem - 30.000 osób / rok. Ciąg dalszy opisu w załączniku do Sekcji
3.1. Krótki opis projektu.

RPLU.07.01.00-06-0141/16

MUZEUM - ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Brak poddziałania

4 966 325,88

4 022 606,00

3 419 215,09

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.07.02.00-06-0001/17

MIASTO ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.2. Ochrona różnorodności
przyrodniczej

Brak poddziałania

20 136 129,16

14 227 604,38

9 989 700,00

70,21 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-07-20

2020-11-30

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

085 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona
infrastruktura

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa obiektów dla zwierząt zagrożonych wyginięciem na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, pełniącego funkcję Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona ex situ zwierząt zagrożonych wyginięciem, co zostanie osiągnięte dzięki zwiększeniu możliwości zamojskiego
przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen Ogrodu Zoologicznego w zakresie hodowli zwierząt oraz zwieszenie atrakcyjności zamojskiego ZOO. Realizacja celu mierzona będzie następującymi wskaźnikami
kontynuacja projektów zrealizowanych w latach 2009-2015, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz
rezultatu: 1) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
atrakcje turystyczne o 30 tys. Osób, 2) wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) o 5 EPC - nowo utworzone miejsca pracy
bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. Główne grupy docelowe to mieszkańcy miasta oraz turyści, którzy otrzymają atrakcyjne miejsca wypoczynku w
mieście. Będą to przede wszystkim osoby uprawiający turystykę przyrodniczą. Ten rodzaj turystyki zakłada aktywne odkrywanie uroków rodzimej i egzotycznej
flory i fauny. Bazą tego typu turystyki są m.in.: ogrody zoologiczne. Ważną grupę odbiorców będą dzieci z przedszkoli oraz uczniowie i nauczyciele, którzy wizytę w
ZOO traktują jako swoistą naukę zoologii i biologii. Wśród grup docelowych są także przedstawiciele mediów, policji, służby celnej, weterynarii oraz
przedsiębiorcy działający w branży turystycznej i pośredniej obsługi turystów. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości czerpania zysków
przez mieszkańców Zamościa z działalności związanej z obsługą ruchy turystycznego i generowania na tej bazie przychodów. Zadania przewidziane do realizacji
obejmują budowę na terenie ZOO w Zamościu obiektów związanych z ochroną przyrody, przede wszystkim budynków z wybiegami i wolierami dla zwierząt
zagrożonych wyginięciem. Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej dotyczącej promocji różnorodności biologicznej.
Zakłada ona zwrócenie uwagi na stan i zagrożenia lokalnych gatunków płazów oraz problemu zanikania ich naturalnych siedlisk występowania.

RPLU.07.01.00-06-0124/16

Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz
modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie

Realizacja proj. polega na przeprowadzeniu działań związanych z modernizacją i wyposażeniem Ośrodka Edukacji Ekologicznej i dostosow. do potrzeb os.
RPLU.07.02.00-06-0002/17
niepełnosp. oraz wzrost l. odwiedzających do 995 os., stworz. komplementarnej z krajową kampanii promoc.-edukacyjnej, wyznaczeniem i oznaczeniem szlaku
turystycznego oraz utworzeniu planów ochrony dla 3 parków krajob. o łącznej pow.76690,87ha. Pozwoli to na zwiększenie ochrony bioróżnorod. oraz
zrównoważone wykorzyst. zasobów PK, a także poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji ekolog. W ramach projektu pośrednio wspartych zostanie 6
obsz. Natura 2000 i 2 rezerwaty przyrody: Skarpa Dobrska i Krowia Wyspa położone w granicach parków krajobrazowych wskazanych do objęcia planami oraz 1
OCK Pradolina Wieprza. W ramach proj. objętych wsparciem zostanie 6 siedlisk położ. na obsz. Natura 2000. Celem realizacji proj. jest wzmocnienie
mechanizmów ochronnych cennych obszarów PK, które nie powinny być narażone na nadmierną dział. człowieka oraz zwiększ. dostępu społ. do miejsc edukacji
ekolog. Osiągnięcie celu pozwoli na zwiększenie ochrony bioróżnorodności oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów parków krajobrazowych, a także
poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji ekol. Projekt zakłada wprowadzenie czynnej ochrony przyr. poprzez zwiększenie miejsc gniazdowania
chronionych gat. ptaków gniazdujących w dziuplach i póldziuplach w celu zwiększenia ich liczebności. na OCK Pradolina Wieprza w sąsiedztwie OEE. Zostaną
zamontowane 27 skrzynki dla ptaków co pozwoli na stworzenie warunków do długotrwałej poprawy stanu siedlisk. OEE będzie centrum nadzoruj. ochr. czynną.
Projekt przewiduje przeprowadz. kampanii promoc.-edukac., której elementem będzie geoportal utworzony z celu zarządzania wiedzą w zakresie ZLPK, konferencja,
broszury i foldery informac. Wytyczenie ścieżki edukac. będzie miało wpływ na redukuję antropopresji, zwiększenie bioróżnorod. obszaru, a z czasem samoczynną
odbudowę zniszczonych siedlisk.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.2. Ochrona różnorodności
przyrodniczej

Brak poddziałania

2 000 000,00

1 616 265,86

1 373 825,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-03

2021-03-15

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

085 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona
infrastruktura

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica i Gminy
Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego "Jastrzębi Szlak" i zagospodarowanie wzgórza
Poniatówka w Nałęczowie

Celem głównym Projektu jest udostępnienie atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo miejsc:"Jastrzębiego Szlaku" i Wzgórza Poniatówka oraz rozwój aktywnych
RPLU.07.03.00-06-0001/17
form turystyki. Projekt obejmuje: 1.Zagospodarowanie Wzgórza Poniatówka wraz z remontem zabytkowej kapliczki, 2.Budowę "Jastrzębiego Szlaku" (szlak
turystyczny, rowerowy i droga dla rowerów), 3.Stworzenie systemu informatycznego, 4.Opracowanie i wydanie wydawnictwa dotyczących szlaku, 5.Opracowanie
LOGO szlaku oraz tablice informacyjno-pamiątkowe, 6. Nadzór inwestorski i koszty zarządzania. Kluczowym rezultatem Proj. jest wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 3000
odwiedzających. Proj.stworzy 2 nowe produkty oferty turystycznej (szlak i wzgórze) i wpływa na zrównoważony rozwój sektora turystki, gdyż przyczynia się do
wzrostu atrakcyjności turystycznej woj. lubelskiego (głownie OF Powiśle) ułatwiając dostęp do atrakcyjnych miejsc (Wzgórze Poniatówka, dolina rz. Bystra), nie
powodując degradacji przez wzmożony ruch turystyczny. Projekt rozwija aktywne formy turystyki i integruje szlaki turystyczne, dzięki wyznaczeniu nowych
szlaków oraz wykorzystaniu technologii ICT do marketingu turystycznego (system informacyjno-promocyjny wpisujący się i wykorzystujący istniejące portale
turystyczne, posiadający aplikację audioprzewodnika, system gromadzenia i przekazywania danych oraz monitorujący przepływ ludności). W proj. powstanie
0,118 km dróg dla rowerów oraz 19,8 km ścieżki rowerowej i szlaku turystycznego. Wybudowanych zostanie 7 ob. turystycznych i rekreacyjnych, 4 ob.
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gm.Nałęczów,Wąwolnica i Wojciechów, turyści, kuracjusze
Uzdrowiska w Nałęczowie. Projekt dzięki oznaczeniu i wytyczeniu tras turystycznych redukuje negatywne oddziaływanie działalności ludzkiej i chroni obszar przed
nadmierną presją turystów.

GMINA NAŁĘCZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.3. Turystyka przyrodnicza

Brak poddziałania

1 225 897,54

958 680,55

814 878,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-30

2019-12-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

091 Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Aktywna turystyka w zgodzie z różnorodnością biologiczną powiązana z leśnictwem Zwierzyniec w Nadleśnictwie Kraśnik

Cel Proj.:Udostępnienie atrakcyjnych przyrodniczo zasobów Leśnictwa Zwierzyniec przy jednoczesnej ochronie i zachowaniu dziedzictwa naturalnego. Rezultatem
Proj. jest wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należ.do dziedz.kultur. i natural.oraz stanow.atrakcje turyst. o 1261os.
Produktami Proj.są: Dł. utworzonych szlaków turystycznych-1km; Dł.wyznaczonych ścieżek rowerowych-1km, Licz.obiektów dostos.do potrzeb os. z niepełnospr.-2;
Licz. przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych-1; Licz. wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych-2. Gr. docelową Proj.są mieszkańcy
Gm.Dzierzkowice i pow.kraśnickiego, turyści, uczniowie oraz studenci. Proj.obejmuje stworzenie 2 nowych produktów oferty turystycznej: obiekt edukacyjnoturystyczny(jako forma prezentacji przyrody) i ścieżka dydaktyczno-rowerowa. Proj. wpływa na wzrost atrakcyjności pow. kraśnickiego i woj. lub. gdyż umożliwia
dostęp do cennych zasobów leśnych ograniczając ich degradację wzmożonym ruchem turystycznym. Ścieżka dydaktyczno-rowerowa rozwija aktywne formy
turystyki. Dzięki pulpitom edukacyjnym i internetowemu serwisowi informacyjno-promocyjnemu dojdzie do integracji z innymi szlakami turysty. Serwis
internetowy pozwoli na marketing terytorialny oraz na przekazywanie i otrzymywanie informacji od i do interesariuszy. Projekt wykorzystuje OZE oraz posiada
energooszczędne rozwiązania, obejmuje monitoring inf.turystycznej(wew. i zew.) oraz monitoring przepływu ludności. Obiekty turystyczne będą posiadać
zabezpieczenia p.poż. Wybudowane zostaną ciągi piesze i miejsca postojowe wykorzystywane turystycznie(malowidło do gry eduka.).Ścieżka będzie oznakowana,
na jej trasie powstanie wiata przystankowo-widokowa, samoobsługowy pkt. obsługi rowerów oraz pulpity edukacyjne. Obiekt edukacyjno-turystyczny
wyposażony będzie w sprzęt multimedialny pozwalający na poznanie przyrody i ochronę bioróżnorodności poprzez ograniczenie degradacji środ.spowodowanej
ruchem turystycznym.

RPLU.07.03.00-06-0002/17

NADLEŚNICTWO KRAŚNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.3. Turystyka przyrodnicza

Brak poddziałania

692 191,47

537 757,30

457 093,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-26

2019-10-30

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

091 Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w
miejscowości Szczebrzeszyn

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu w dolinie rzeki Wieprz w m. Szczebrzeszyn i obejmuje budowę 2,49 km ścieżki pieszo - rowerowej (w tym niezbędne
zagospodarowanie terenu) wraz z 2 miejscami obserwacji przyrodniczej. W ramach zakresu planuje się także montaż monitoringu wizyjnego z zasilaniem
fotowoltaicznym, liczników gości, ICT - turystycznej aplikacji mobilnej oraz witryny www. Obiekty będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Projekt jest
kompleksową odpowiedzią na zidentyfikowane przez interesariuszy potrzeby i problemy wynikające z braku ich zaspokojenia. Inwestycja zapewni właściwą
obsługę mieszkańców i turystów, uporządkuje komunikację, zapewni miejsca wypoczynku z atrakcjami, dostarczy stosownej informacji, wprowadzi poczucie
bezpieczeństwa udostępni i uporządkuje miejsce przyrodniczo cenne - w dolinie meandrującej rzeki Wieprz. Inwestycja ma na celu wsparcie wzrostu
gospodarczego poprzez ochronę, promowanie i rozwój turystycznych walorów przyrodniczych, zwiększenie dostępności tych walorów i poprawę ich atrakcyjności
turystycznej. Realizacja projektu oznacza wypełnienie potrzeb społeczności lokalnej, wywiązanie się z realizacji zadania własnego przez gminę, a jednocześnie
zbudowanie zachęty do wzmożonego ruchu turystycznego, a tym samym podstaw przyszłego rozwoju gospodarczego. Docelową grupę interesariuszy tworzą
głównie społeczność lokalna, turyści i przedsiębiorcy. Do efektów realizacji projektu zaliczono wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin, pośredni wzrost
zatrudnienia, przystosowanie obszaru do obsługi osób niepełnosprawnych.

RPLU.07.03.00-06-0006/17

GMINA SZCZEBRZESZYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.3. Turystyka przyrodnicza

Brak poddziałania

1 216 492,08

896 889,36

762 355,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-20

2019-10-31

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

090 Ścieżki rowerowe i piesze

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i
integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo

Celem głównym projektu jest "Zwiększenie dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie pod względem przyrodniczym wraz z tworzeniem infrastruktury
RPLU.07.03.00-06-0010/17
służącej rozwojowi aktywnych form turystyki. Zrealizowane w ramach projektu działania bezpośrednio wpłynął na ukierunkowanie ruchu turystycznego do miejsc
atrakcyjnych turystycznie pod względem przyrodniczym na terenie partnerskich gmin. Grupę docelową projektu stanowią Gminy będące w Partnerstwie a co za
tym idzie również ich mieszkańcy, grupy szkolne, studenci grupy naukowe. Z produktów projektu skorzystają również turyści odwiedzający poszczególne miejsca
realizacji projektu. Projekt zawiera zadania ukierunkowane na integrację z ponadregionalnym szklakiem turystycznym Green Velo co w konsekwencji wiązać się
będzie z zwiększonym napływem turystów a zatem w pełni wykorzystaniem produktów projektu. W ramach projektu przewidziano utworzenie następujących
produktów turystycznych: 1) Gmina Tuczna - Wypoczynek w Dolinie Bugu 2) Gmina Sławatycze - Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę 3) Gmina Łomazy Rowerem przez Łomazy poznaj nadbużańską przyrodę 4) Gmina Zalesie - Krzną do Podlaskiego Przełomu Bugu 5) Gmina Rokitno - Odkryj niepowtarzalny krajobraz
w dolinie rzeki Bug 6) Gmina Konstantynów - Zacznij od Konstantynowa - poznaj nadbużańską przyrodę 7) Gmina Kodeń - Udostępnienie walorów krajobrazowych
w ośrodku turystyki Kodeń W ramach projektu przewiduje się również budowę drogi rowerowej o długości 100 m. Uzupełnienie projektu stanowi opracowanie
dokumentacji technicznej, wdrożenie systemu TIK, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem oraz jego promocja. Wskaźnik rezultatu : "Długość utworzonych
szlaków turystycznych: 59,3 km.: Kluczowym rezultatem podjętych działań będzie "Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne szacowanym na poziomie 2105.

GMINA TUCZNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.3. Turystyka przyrodnicza

Brak poddziałania

2 286 657,16

1 848 834,12

1 571 508,96

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-15

2019-12-20

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

091 Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Aktywnie i wirtualnie po Ziemi Biłgorajskiej

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Biłgoraj poprzez wykorzystanie potencjału walorów środowiska przyrodniczego.
Przyczyni się to do osiągnięcia korzyści społecznych i gospodarczych gminy Biłgoraj oraz rozwoju turystyki przyrodniczej. Realizacja celu pozwoli na znaczne
podniesienie jakości świadczonych usług z zakresu turystyki oraz zwiększenie liczby turystów, co bezpośrednio wpłynie na rozwój gospodarczy Gminy. Projekt
polega na budowie drogi dla rowerów w Korytkowie Dużym oraz oznakowaniu szlaku rowerowego. Wykorzystanie urządzeń ICT (audio przewodników i urządzeń
rozszerzonej rzeczywistości) pozwoli na przedstawienie turyście atrakcyjnych elementów przyrody ożywionej lub nieożywionej. Technologia AR pozwoli na
stworzenie nowego produktu turystycznego - pierwszego wirtualnego swoistego "muzeum przyrodniczego", gdzie obiekty będzie można obejrzeć w trakcie
aktywnego wypoczynku i w miejscu ich występowania, co będzie niewątpliwie stanowiło atrakcję turystyczną. W wyniku realizacji projektu turysta otrzyma więc
kompleksową i ujednoliconą ofertę aktywnego spędzenia czasu na terenie gminy i zobaczenia miejsc stanowiących atrakcję lokalną. Zadania przewidziane do
realizacji: 1. Budowa drogi dla rowerów w Korytkowie Dużym, 2. Oznakowanie pionowe szlaku rowerowego, 3. Zakup urządzeń wykorzystujących technologię
rozszerzonej rzeczywistości oraz audio przewodników, 4. Montaż systemu monitoringu wizyjnego i systemu przepływu ludności, 5. Utworzenie i uruchomienie
serwisu informatycznego. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 305 odw/rok oraz produktu: długość odnowionych
szlaków turystycznych - 2,2 km; Długość wybudowanych dróg dla rowerów - 2,2 km; Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych - 95 km.

RPLU.07.03.00-06-0011/17

GMINA BIŁGORAJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.3. Turystyka przyrodnicza

Brak poddziałania

2 925 960,58

2 379 537,06

2 022 606,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-19

2019-11-30

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

090 Ścieżki rowerowe i piesze

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego

Celem głównym projektu jest udostępnienie do zasobów środowiska naturalnego na obszarze Gminy Urszulin poprzez racjonalne wykorzystanie działań służących
ochronie obszarów chronionych Polesia. Osiągnięcie tego celu planowane jest poprzez przeprowadzenie następujących działań infrastrukturalnych: * Budowa
ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym "Szlak wojenny" Wytyczno, * Budowa ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym Lublin-Wola Uhruska (odcinek Urszulin Stare Załucze), * Budowa obiektu turystycznego MOR przy ścieżce rowerowej na szlaku rowerowym Lublin-Wola Uhruska (odcinek Urszulin - Stare Załucze) w
Dębowcu wraz z infokioskiem multimedialnym, * Budowa ścieżki rowerowej na szlaku "Szlak jezior" , * Budowa ścieżki przyrodniczej w Urszulinie, * Przebudowa
obiektu turystycznego i ścieżki dydaktycznej "Żółwik" przy ODM PPN w Starym Załuczu, * Oznakowanie szlaków rowerowych i nordic walking - za pomocą znaków
informacyjnych dla turysty np. nazwa ścieżki jaka długość pozostała do pokonania na ścieżce, * Budowa oświetlenia ścieżki przyrodniczej w Urszulinie z
wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu zapisanych w Szczegółowym Opisie Osi
priorytetowych. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa turystyki przyrodniczej na obszarach chronionych. W ramach projektu planowane jest
zatrudnienie 1 osoby ze zmarginalizowanej grupy społecznej. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu będą: mieszkańcy Gminy
Urszulin z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Rezultaty projektu: * Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy - 1 EPC. * Wzrost oczekiwanej
liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 1000
odwiedzin/rok.

RPLU.07.03.00-06-0014/17

GMINA URSZULIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.3. Turystyka przyrodnicza

Brak poddziałania

7 554 566,21

6 119 874,97

5 201 893,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-05

2020-12-30

Konkursowy

15 Turystyka oraz działalność
związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

090 Ścieżki rowerowe i piesze

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum
Komunikacyjnego dla LOF

Projekt polega na rewitalizacji przyrodniczej Parku Ludowego w Lublinie. Zaplanowane cele projektu to ochrona bioróżnorodności, odnowa zasobów
naturalnych, uporządkowanie i budowa inf. rekreacyjno - edukacyjnej oraz racjonalne udostępnienie przestrzeni parku mieszkańcom LOF. Działania w ramach
projektu będą służyły efektywnej ochronie występujących w Parku Ludowym ekosystemów, zapobieganiu dalszej degradacji zieleni w zurbanizowanym obszarze
oraz kształtowaniu postaw proekologicznych w społeczeństwie. Projekt przewiduje wykonanie pełnego zakresu prac pielęgnacyjnych zieleni Parku Ludowego,
zapewniając odpowiednie warunki do wegetacji roślin i życia zwierząt tam występujących. Ponadto, planuje się przebudowę parku w zakresie: edukacji
przyrodniczej (m.in. budowa ścieżek dydaktycznych, ustawienie tablic informacyjnych), rekreacji i turystyki - budowa infrastruktury służącej rozwojowi
aktywnych form turystyki (m.in. budowa przystanku kajakowego, placów zabaw z urządzeniami linowymi), polityki społecznej i bezpieczeństwa (m.in
dostosowanie do potrzeb osób niepełno., budowa sanitariatów, wykonanie oświetlenia i monitoringu). Wyposażenie Parku Ludowego w infrastrukturę
dydaktyczno - wypoczynkowo - rekreacyjną podniesie jego atrakcyjność i przełoży się na osiągnięcie kluczowego wskaźnika rezultatu - wzrostu oczekiwanej liczby
odwiedzin. Produktami projektu będą: jeden wybudowany obiekt turystyczny/rekreacyjny, dwa obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
jedna przeprowadzona kampania informacyjno - edukacyjna, 6 szt. infokiosków zapewniających obsług w min. 2 językach obcych, 1 km infrastruktury dla
rowerów. Zadania w projekcie to: opracowanie dokumentacji projektowej, prace związane z zielenią, roboty budowlane, promocja projektu, w tym kampania inf. edukacyjna. Adresatami projektu są mieszkańcy LOF, w tym m.in.: rodziny z dziećmi, seniorzy, młodzież, osoby niepełnosprawne, turyści oraz osoby oczekujące na
połączenia na przyszłym ZCK.

RPLU.07.04.00-06-0001/17

GMINA LUBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.4. Ochrona bioróżnorodności dla
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

27 887 904,29

26 533 633,03

15 185 043,94

57,23 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-07-04

2020-12-31

Pozakonkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

085 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona
infrastruktura

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Zielony LOF"

Proj.jest przedsięwzięciem gmin partnerskich LOF tworzących porozumienie w ramach wspólnej realizacji zad.,którego celem gł.jest poprawa jakości terenów
ziel.LOF oraz wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w reg.a także przeciwdziałanie czynnikom powodującym spadek
powierzchni obszarów cennych przyrod. Zad.przewidziane do realizacji to m.in.:G.M.Lubartów:rewit.Parku Miejskiego z uzupeł. infrastruktury podnoszącej
atrakcyjność turyst.miasta oraz aranżacja przestrzeni do org. imprez plener. promujących ochronę bioróżnorodności i zachowania ekol.,wyk.ścieżki ekol. wraz z
wyk.małej infrastruktury turyst. (utwardzenie terenu,altany, stojaki na rowery), utworzenie Pkt.Inf.Turyst. G.M.Świdnik:ochrona i szersze udostępnienie zasobów
przyrodniczych terenów zielonych (2 siedliska/zbiorowiska roślinne oraz 1 obiekt związany z ochr.przyrody), G.Niemce:pielęgnacja lip w Zabytkowej Alei Lipowej
oraz wyk. infrastruktury turyst. i tech. i adaptacja bud. na "Zieloną Szkołę",G.Spiczyn:oprac. inwentaryzacji zasobów przyrod. oraz programu ochr. siedlisk i gat.
Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, G.Wólka:rewit. i udostęp.zasobów przyrodn. obszaru NATURA 2000 "Bystrzyca Jakubowicka". Realizacja zadań będzie
miała wpływ na podniesienie poziomu atrakcyjności obszarów zielonych dla mieszkańców, turystów oraz inwestorów zew.,którzy są grupą docelową. Proj.
przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności na terenie LOF ze względu na poprawę estetyki obszarów cennych przyrodniczo oraz
wspieranie potencjałów rozwojowych. W rezultatach proj.przewidywany jest znaczny wzrost l. odwiedzin w miejscach objętych wsparciem należących do
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne-8500os/rok (Lubartów-1000,Świdnik-5 000,Gmina Niemce - 500,Gmina Wólka2000). Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów-3,2 ha(Świdnik). Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony-2,0
ha(Spiczyn).

RPLU.07.04.00-06-0002/17

GMINA MIASTO LUBARTÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

7. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.4. Ochrona bioróżnorodności dla
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

21 812 155,93

21 566 478,24

18 229 980,94

84,53 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-12-07

2020-12-31

Pozakonkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

085 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona
infrastruktura

06 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 ( Piotrków - Wysokie ) o długości 17,162 km

Przedmiotem projektu jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 17,162 km. Realizacja inwestycji przebiega w zmienionych granicach pasa
drogowego na całej jego długości. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej rejonu oraz całego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
Zwiększy się przepustowość drogi, a sprawniejszy system transportowy, ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych. Projekt przyczyni się
do lepszego wykorzystania wewnętrznego potencjału rozwojowego okręgu, usprawni połączenia komunikacyjne, co w konsekwencji wpłynie na przyspieszenie
tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. Oprócz powyższego, dobra jakość drogi, to także bodziec do zwiększenia mobilności mieszkańców. Realizowana
inwestycja będzie miała więc korzystny wpływ na wszystkie grupy użytkowników korzystających z drogi: uczestników ruchu tranzytowego, lokalnych mieszkańców,
studentów, obecnych i potencjalnych inwestorów oraz turystów. Planowane wskaźniki produktu: - Całkowita długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg
(CI14) - 17,162 km - Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 17,162 km - Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska - 24 szt. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 153 szt. - Długość wybudowanych dróg dla rowerów - 9,90 km Zakres
inwestycji obejmuje roboty w zakresie poszczególnych branż: * w branży drogowej i inżynierii ruchu, * w branży mostowej, * w branży sanitarnej, * w branży
elektroenergetycznej, * w branży teletechnicznej, * w branży wyburzeniowej oraz * w branży zieleń.

RPLU.08.01.00-06-0001/16

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

8. Mobilność
regionalna i
ekologiczny transport

8.1. Regionalny układ transportowy

Brak poddziałania

63 870 283,15

57 690 121,90

49 036 603,61

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2014-01-01

2018-07-31

Pozakonkursowy

12 Transport i składowanie

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne
lub lokalne)

07 Promowanie zrównoważonego
Projekt nie jest realizowany w
transportu i usuwanie niedoborów
ramach EFS
przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej

ZIT

Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa-Karczew-WilgaPrzedmiotem P. jest budowa obwodnicy m. Stężyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 o długości około 5,610 km wraz z przebud. odcinka długości 0,550 km.
RPLU.08.01.00-06-0001/17
Maciejowice-Dęblin-Puławy na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km ( Etap Droga na całym swoim przebiegu wiedzie wzdłuż wschodnich brzegów Wisły w obszarach o dużych walorach przyrodniczych i wypoczynkowych. Tzw. Trasa
I budowa obwodnicy m. Stężyca)
Nadwiślańska łącząca Puławy z Warszawą Stanowi ważny element sieci drogowej dla wyjazdów weekendowo-rekreacyjnych mieszkańców Warsz.. Realizacja P.
będzie miała na celu zwiększenie dostępn.komunikacyjnej rejonu Zwiększy się przepustowość drogi, a sprawniejszy system transportowy, ułatwi dostęp do
terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych. Projekt przyczyni się do lepszego wykorzystania wewn. potencjału rozw. okręgu, usprawni połączenia
komunikacyjne, co w konsekw. wpłynie na przyspiesz. tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. Realizowana inwestycja będzie miała więc korzystny wpływ na
wszystkie grupy użytkowników korzyst. z drogi: uczestników ruchu tranzytowego, lokalnych mieszkańców, inwestorów oraz turystów. W wyniku budowy nastąpi
poprawa bezp. ruchu użytkown. drogi, skrócenie czasu przejazdu do miejsc docelowych podróżnych. Umożliwi poruszanie się ciężkich pojazdów samochodowych,
co służyć będzie rozwojowi gospodarczemu przyległych miejscowości i gmin. Realizacja P. zwiększy mobilność reg. poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T. łączy się bezpośrednio z drogą krajową Nr 12 będącą w sieci TEN-T. Łączy się bezpośrednio z drogą krajową nr 48 w
miejscowości Dęblin i Nr 12 w miejscowości Puławy, stanowiąc wzmocn. i domykanie zewn. drogowej dostępn.i komunikac. na kierunku powiązań z War. i jej
węzłami multimodalnymi. Planowane wskaźniki produktu: Całkowita dł. przebudowanych i zmodernizowanych dróg (CI14) - 0,55 km; Długość przebud. dróg woj. 0,55 km; Całkowita dł. nowych dróg (CI13) 5,61 km; Dł. Wybud. dróg woj.h 5,61 km. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi klasy G o szerokości jezdni 7,00 m
(pas ruchu 2 x 3,50 m).

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

8. Mobilność
regionalna i
ekologiczny transport

8.1. Regionalny układ transportowy

Brak poddziałania

55 604 065,00

52 868 490,00

44 938 215,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-20

2020-01-31

Pozakonkursowy

12 Transport i składowanie

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne
lub lokalne)

07 Promowanie zrównoważonego
Projekt nie jest realizowany w
transportu i usuwanie niedoborów
ramach EFS
przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej

ZIT

Wzmocnienie połączeń komunikacyjnych Lublina w układzie pierścieniowym. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836
Bychawa - Kębłów na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok.8,615 km oraz przebudowa na odcinku od km
21+100 do km 25+978 o długości ok.4,878 km

Przedmiotowy projekt polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa - Kębłów na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok.8,615 km oraz
RPLU.08.01.00-06-0001/18
przebudowie na odcinku od km 21+100 do km 25+978 o długości ok.4,878 km, poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej, wzrost jej
nośności, poprawę dostępności do dróg znajdujących się w sieci TEN-T (DK-17). Jednocześnie realizacja inwestycji zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego, poprzez budowę chodników, przejść dla pieszych, oświetlenia, zatok autobusowych itp., poprawę ochrony środowiska, poprzez budowę przejść dla
zwierząt, kanalizacji deszczowej, czy urządzeń odwadniających. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zewnętrznej i wewnątrzregionalnej dostępności
komunikacyjnej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez wzmocnienie połączeń komunikacyjnych Lublina w układzie pierścieniowym. Realizowana
inwestycja będzie miała więc korzystny wpływ na wszystkie grupy użytkowników korzyst. z drogi: uczestników ruchu tranzytowego, lokalnych mieszkańców,
inwestorów oraz turystów. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa bezp. ruchu użytkown. drogi, skrócenie czasu przejazdu do miejsc docelowych
podróżnych. Umożliwi poruszanie się ciężkich pojazdów samochodowych, co służyć będzie rozwojowi gospodarczemu przyległych miejscowości i gmin. Realizacja
projektu zwiększy mobilność regionalna poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T. Droga wojewódzka nr 836 łączy się
bezpośrednio z drogą krajową Nr 17 będą w sieci TEN-T, co wpływa na wzmocnienie i domykanie połączeń w kierunku Lublina, Krasnegostawu, Zamościa oraz
Chełma. Planowane wskaźniki produktu: Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych drg (CI14) - 13,48 km; Długość przebudowanych dróg
wojewódzkich - 13,48 km, Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska - 12 szt, Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego - 20 szt.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

8. Mobilność
regionalna i
ekologiczny transport

8.1. Regionalny układ transportowy

Brak poddziałania

54 930 992,45

54 113 694,50

45 996 640,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-20

2019-12-23

Pozakonkursowy

12 Transport i składowanie

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne
lub lokalne)

07 Promowanie zrównoważonego
Projekt nie jest realizowany w
transportu i usuwanie niedoborów
ramach EFS
przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej

ZIT

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn od km 6+100 do km 12+100 oraz od km
12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km

Przedmiotem projektu jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 846 o długości 14,483 km. Realizacja inwestycji przebiega w zmienionych granicach pasa
drogowego na całej jego długości. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej rejonu oraz całego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
Zwiększy się przepustowość drogi, a sprawniejszy system transportowy, ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych. Projekt przyczyni się
do lepszego wykorzystania wewnętrznego potencjału rozwojowego okręgu, usprawni połączenia komunikacyjne, co w konsekwencji wpłynie na przyspieszenie
tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. Oprócz powyższego, dobra jakość drogi, to także bodziec do zwiększenia mobilności mieszkańców. Realizowana
inwestycja będzie miała więc korzystny wpływ na wszystkie grupy użytkowników korzystających z drogi: uczestników ruchu tranzytowego, lokalnych mieszkańców,
studentów, obecnych i potencjalnych inwestorów oraz turystów. Planowane wskaźniki produktu: - Całkowita długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg
(CI14) - 14,483 km - Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 14,483 km - Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska - 48 szt. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 67 szt. Zakres inwestycji obejmuje roboty w zakresie poszczególnych
branż: * w branży drogowej (roboty przygotowawcze, ziemne, wykończeniowe, podbudowy, nawierzchnie, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa, elementy
ulic), * w branży obiekty inżynierskie (przepusty, remont mostu w km 0+045,81 drogi parkingowej, konstrukcja z granitu zbrojonego), * w branży sanitarnej
(kanalizacja deszczowa), * w branży elektroenergetycznej, teletechnicznej i sanitarnej (jako wydatki niekwalifikowane) przebudowę zabezpieczenie istniejących
urządzeń kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej.

RPLU.08.01.00-06-0002/16

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

8. Mobilność
regionalna i
ekologiczny transport

8.1. Regionalny układ transportowy

Brak poddziałania

45 836 511,39

40 654 950,74

34 556 708,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2014-01-01

2017-12-20

Pozakonkursowy

12 Transport i składowanie

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne
lub lokalne)

07 Promowanie zrównoważonego
Projekt nie jest realizowany w
transportu i usuwanie niedoborów
ramach EFS
przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej

ZIT

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podlaski - Suchowola - Żminne na odcinku od km 6+600 do km 20+815 o
dł. 14,215 km

Przedmiotem projektu jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 814 o długości 14,215 km. Realizacja inwestycji przebiega w zmienionych granicach pasa
drogowego na całej jego długości. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej rejonu oraz całego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
Zwiększy się przepustowość drogi, a sprawniejszy system transportowy, ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych. Projekt przyczyni się
do lepszego wykorzystania wewnętrznego potencjału rozwojowego okręgu, usprawni połączenia komunikacyjne, co w konsekwencji wpłynie na przyspieszenie
tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. Oprócz powyższego, dobra jakość drogi, to także bodziec do zwiększenia mobilności mieszkańców. Realizowana
inwestycja będzie miała więc korzystny wpływ na wszystkie grupy użytkowników korzystających z drogi: uczestników ruchu tranzytowego, lokalnych mieszkańców,
studentów, obecnych i potencjalnych inwestorów oraz turystów. Planowane wskaźniki produktu: - Całkowita długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg
(CI14) - 14,215 km - Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 14,215 km - Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska - 37 szt. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 62 szt. - Długość wybudowanych dróg dla rowerów - 2,488 km Zakres
inwestycji obejmuje roboty w zakresie poszczególnych branż: * w branży roboty drogowe: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie,
roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, w branży mostowej - remont mostu, * w branży wodociągi - budowa oraz przebudowa i
zabezpieczenie sieci i przyłączy wodociągowych, * w branży elektroenergetycznej - przebudowa sieci elektroenergetycznych, * w branży oświetlenie - budowa
oświetlenia drogowego, * w branży teletechnicznej - przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

RPLU.08.01.00-06-0003/16

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

8. Mobilność
regionalna i
ekologiczny transport

8.1. Regionalny układ transportowy

Brak poddziałania

45 812 640,34

45 184 185,10

38 406 557,33

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-02-04

2017-12-20

Pozakonkursowy

12 Transport i składowanie

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne
lub lokalne)

07 Promowanie zrównoważonego
Projekt nie jest realizowany w
transportu i usuwanie niedoborów
ramach EFS
przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej

ZIT

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka - Łęczna - Biskupice na odcinku od km 22+073 do km 40+245 z wyłączeniem
odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km

Przedmiotem projektu jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 829 o długości 17,830 km. Realizacja inwestycji przebiega w zmienionych granicach pasa
drogowego na całej jego długości. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej rejonu oraz całego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
Zwiększy się przepustowość drogi, a sprawniejszy system transportowy, ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych. Projekt przyczyni się
do lepszego wykorzystania wewnętrznego potencjału rozwojowego okręgu, usprawni połączenia komunikacyjne, co w konsekwencji wpłynie na przyspieszenie
tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. Oprócz powyższego, dobra jakość drogi, to także bodziec do zwiększenia mobilności mieszkańców. Realizowana
inwestycja będzie miała więc korzystny wpływ na wszystkie grupy użytkowników korzystających z drogi: uczestników ruchu tranzytowego, lokalnych mieszkańców,
studentów, obecnych i potencjalnych inwestorów oraz turystów. Planowane wskaźniki produktu: - Całkowita długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg
(CI14) - 17,830 km - Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 17,830 km - Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska - 40 szt. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 153 szt. - Długość wybudowanych dróg dla rowerów - 15,700 km Zakres
inwestycji obejmuje: * w branży roboty drogowe: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia
bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, w branży mostowej - rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu i wiaduktu, budowę oświetlenia drogowego, * w branży
wodociągi - budowa oraz przebudowa i zabezpieczenie sieci i przyłączy wodociągowych, * w branży elektroenergetycznej - przebudowa sieci
elektroenergetycznych, * w branży gazowej - przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci, * w branży teletechnicznej - przebudowa i zabezpieczenie sieci
teletechnicznej.

RPLU.08.01.00-06-0004/16

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

8. Mobilność
regionalna i
ekologiczny transport

8.1. Regionalny układ transportowy

Brak poddziałania

98 076 299,36

94 958 506,13

80 714 730,21

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-01-20

2017-12-28

Pozakonkursowy

12 Transport i składowanie

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne
lub lokalne)

07 Promowanie zrównoważonego
Projekt nie jest realizowany w
transportu i usuwanie niedoborów
ramach EFS
przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej

ZIT

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903
km

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 na odc. Parczew-Lubartów. Realizacja inwestycji będzie przebiegała w zmienionych granicach
RPLU.08.01.00-06-0005/16
pasa drogowego na całej jego długości. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej rejonu oraz całego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
Zwiększy się przepustowość drogi, a sprawniejszy system transportowy, ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych. Projekt przyczyni się
do lepszego wykorzystania wewnętrznego potencjału rozwojowego okręgu, usprawni połączenia komunikacyjne, co w konsekwencji wpłynie na przyspieszenie
tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. Oprócz powyższego, dobra jakość drogi, to także bodziec do zwiększenia mobilności mieszkańców. Realizowana
inwestycja będzie miała więc korzystny wpływ na wszystkie grupy użytkowników korzystających z drogi: uczestników ruchu tranzytowego, lokalnych mieszkańców,
studentów, obecnych i potencjalnych inwestorów oraz turystów. Planowane wskaźniki produktu: - Całkowita długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg
(CI14) - 34,848 km - Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 34,848 km - Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska, Liczba
wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, Długość wybudowanych dróg dla rowerów - wartości tych wskaźników zostaną
określone w momencie uzyskania dokumentacji technicznej Zakres inwestycji obejmuje: * br. drogowa: roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnie, elementy
dróg/ulic, budowa oświetlenia drogowego, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, * br. konstrukcyjna: budowa mostów,
budowa/przebudowa przepustów, * br. sanitarna (gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna) przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci, * br. elektroenergetyczna
- przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci, * br. telekomunikacyjna - przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

8. Mobilność
regionalna i
ekologiczny transport

8.1. Regionalny układ transportowy

Brak poddziałania

259 985 668,89

254 821 183,88

216 598 006,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-20

2019-12-15

Pozakonkursowy

12 Transport i składowanie

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne
lub lokalne)

07 Promowanie zrównoważonego
Projekt nie jest realizowany w
transportu i usuwanie niedoborów
ramach EFS
przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej

ZIT

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec na odcinku od km 48+000 do km
64+389 o długości 16,389 km

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi woj. nr 837 na odc. Nielisz-Sitaniec z wyłączeniem odcinka przejazdu kolejowego w m.Krzak (km ok. 51+610 do km ok.
51+657). Realizacja inwestycji będzie przebiegała w zmienionych granicach pasa drogowego na całej jego długości. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności
komunikacyjnej rejonu oraz całego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Zwiększy się przepustowość drogi, a sprawniejszy system transportowy, ułatwi dostęp
do terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych. Projekt przyczyni się do lepszego wykorzystania wewnętrznego potencjału rozwojowego okręgu, usprawni
połączenia komunikacyjne, co w konsekwencji wpłynie na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. Oprócz powyższego, dobra jakość drogi, to
także bodziec do zwiększenia mobilności mieszkańców. Inwestycja będzie miała więc korzystny wpływ na wszystkie grupy użytkowników korzystających z drogi:
uczestników ruchu tranzytowego, lokalnych mieszkańców, studentów, obecnych i potencjalnych inwestorów oraz turystów. Planowane wskaźniki produktu: Całkowita długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg (CI14) - 16,350 km - Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 16,350 km - Liczba
wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska, Długość
wybudowanych dróg dla rowerów - ich wartości zostaną określone w momencie uzyskania dokumentacji technicznej. Inwestycja obejmuje: * br. drogowa: roboty
ziemne, podbudowa, nawierzchnie, elementy dróg/ulic, budowa oświetlenia drogowego, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, * br.
konstrukcyjna - budowa mostu i budowa/przebudowa przepustów, * br. instalacyjnej: (gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna) przebudowa i zabezpieczenie
istniejących sieci, * br. elektroenergetyczna - przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci, * br. telekomunikacyjna - przebudowa i zabezpieczenie istniejących
sieci.

"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i
przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów
rozwoju

RPLU.08.01.00-06-0006/16

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

8. Mobilność
regionalna i
ekologiczny transport

8.1. Regionalny układ transportowy

Brak poddziałania

151 213 203,01

148 452 978,83

126 185 032,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-20

2019-12-15

Pozakonkursowy

12 Transport i składowanie

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne
lub lokalne)

07 Promowanie zrównoważonego
Projekt nie jest realizowany w
transportu i usuwanie niedoborów
ramach EFS
przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej

ZIT

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę, rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych zapewniających: 1) konieczne bezpośrednie połączenia do istniejącej i
RPLU.08.02.00-06-0001/17
planowanej do budowy w obecnej perspektywie finansowej sieci bazowej i kompleksowej TEN-T DK 12/17,DK 19 i DK2 ) na terenie województwa ( powiaty bialski,
krasnostawski, lubelski, lubartowski, zamojski, chełmski, puławski, radzyński, tomaszowski, świdnicki), w tym do sieci TEN-T kolejowej ( powiaty rycki, łukowski ),
2) konieczne bezpośrednie połączenia z terminalami towarowymi, węzłami multimodalnymi, centrami i platformami logistycznymi ( powiaty parczewski,
hrubieszowski, opolski, łęczyński, włodawski, tomaszowski), 3) konieczne bezpośrednie połączenia z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi,
uwzględnionymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, objętych często preferencyjnymi warunkami dla inwestorów ( powiaty biłgorajski,
kraśnicki, lubartowski, janowski, łukowski, opolski, parczewski, rycki) . Przedsięwzięcie obejmuje realizację 24 projektów w zakresie infrastruktury drogowej na
terenie 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego. Przebudowanych i wybudowanych zostanie łącznie 204,93 km dróg. Zadania jakie zostaną zrealizowane
tworzą nowoczesny lokalny system transportowy poprzez łączenie węzłów drugorzędowych i trzeciorzędowych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami
multimodalnymi. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację wypracowanej koncepcji przebudowy dróg powiatowych, stanowiących alternatywne połączenia dla dróg
wyższej kategorii. Przedsięwzięcie obejmuje spójne wewnętrznie i komplementarne zewnętrznie z wykonanymi już inwestycjami drogowymi zadania, które
polegają na budowie i przebudowie całych ciągów komunik., w tym funkcjonalnie stanowiących lub powiązanych z obsługą terminali przeładunkowych, centrów
logistycznych, budową obwodnic miast, z inwestycjami na przejściach granicznych, na istniejących terenach inwestycyjnych.

POWIAT LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

8. Mobilność
regionalna i
ekologiczny transport

8.2. Lokalny układ transportowy

Brak poddziałania

210 654 470,57

206 797 883,23

119 999 999,99

58,03 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-12

2020-02-29

Pozakonkursowy

12 Transport i składowanie

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne
lub lokalne)

07 Promowanie zrównoważonego
Projekt nie jest realizowany w
transportu i usuwanie niedoborów
ramach EFS
przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej

ZIT

Zakup taboru kolejowego do przewozów osób organizowanych przez Województwo Lubelskie

Głównym celem projektu jest poprawa wewnętrznego skomunikowania regionu poprzez zakup 11 szt. nowoczesnych środków transportu kolejowego o napędzie
elektrycznym (tzw. elektrycznych zespołów trakcyjnych). Projekt skierowany jest głównie do pasażerów kolei (zarówno mieszkańców województwa, jak i osób
spoza Lubelszczyzny, korzystających z przewozów w celach rodzinnych, turystycznych czy biznesowych), którzy stanowią grupę docelową projektu. Zakres
przedsięwzięcia będzie obejmował następujące zadania: - Studium wykonalności - Zarządzanie projektem - Zakup taboru - Promocja projektu Zakup
nowoczesnego taboru kolejowego przyczyni się do rozwiązania następujących problemów: - niskiej jakości i atrakcyjności usług świadczonych w publicznym
kolejowym transporcie zbiorowym w woj. lubelskim i związanej z tym obniżonej dostępności komunikacyjnej województwa; - spadku liczby pasażerów
korzystających z regionalnego transportu kolejowego w województwie; - wzrostu szkód w środowisku naturalnym wynikający ze zwiększonego korzystania z
transportu indywidualnego; - istnienia barier w podróżach osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Projekt wpisuje się w założenia "Programu
Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego", który służy wdrożeniu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, w szczególności w obszarze
działania 2.2 ww. Programu: "Unowocześnianie i poprawa funkcjonowania regionalnych połączeń kolejowych". Rozdział 7.3 Programu wskazuje zakup
nowoczesnego taboru kolejowego do regionalnych przewozów pasażerskich, jako jeden z proponowanych kierunków interwencji. Jako wskaźnik rezultatu
wybrano "Liczba osób korzystających z zakupionego taboru pasażerskiego komunikacji pozamiejskiej w ciągu roku (osoby/rok)".

RPLU.08.03.00-06-0001/17

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

8. Mobilność
regionalna i
ekologiczny transport

8.3. Transport kolejowy

Brak poddziałania

152 900 000,00

124 366 160,73

104 492 448,25

84,02 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-03

2019-11-30

Pozakonkursowy

12 Transport i składowanie

027 Tabor kolejowy

07 Promowanie zrównoważonego
Projekt nie jest realizowany w
transportu i usuwanie niedoborów
ramach EFS
przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej

ZIT

Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego

Celem projektu to zwiększenie dostępności poprzez rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego na obszarze LOF dzięki łączeniu węzłów z infrastrukturą TENT. Zakres inwestycji: rozbudowa układu komunikacyjnego przez budowę drogi łączącej węzeł "Świdnik" na S12-S17 z miastem Świdnik. Długość ulicy 2,074 km o
klasie technicznej - Z, obciążenie ruchem - 100 kN/oś, kategoria ruchu - KR4, prędkość projektowa Vp - 50 km/h, szerokość jezdni - 2x7,00m (0+323 - 0+685,21)
oraz 1x7,00m (0+685,21 - 2+397), pasa ruchu - 3,50m, poboczy - 0,50-1,00 m, chodnika przy jezdni - 2,00 m, chodnika odsuniętego od jezdni - 1,50 m, ścieżki
rowerowej odsuniętej od jezdni- 2,00 m, ścieżki rowerowej przy jezdni - 2,50m (w tym skrajnia 0,50 m). Występuje 12 skrzyżowań i rondo, zjazdy indywidualne i
publiczne, 6 szt. zatok autobusowych. Wzdłuż ulicy chodnik i ścieżka rowerowa - 2 km. Wody ze zlewni pierwszej odprowadzane do kolektora, ze zlewni drugiej do
bezodpływowego zbiornika wód opadowych, z lamelowym separatorem, substancji ropopochodnych na wylocie. Długość rur - 3,268 km. Budowa oświetlenia 188 opraw wyposażonych w diody LED, przebudowa i zabezpieczenie linii, budowa i przebudowa przyłączy. Przebudowa i zabezpieczenie pozostałej istniejącej
infrastruktury kolidującej: telekomunikacyjnej, gazowej, wod-kan, elektrycznej. Droga oznakowana znakami pionowymi i poziomymi. Zastosowanie urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 szt.) - barier ochronnych, ogrodzenia, szlabanu oraz sprzętu i systemu służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego
(7 szt.) - zapory drogowe, słupki przeszkodowe, elementy odblaskowe na barierach ochronnych. Beneficjentami projektu będą mieszkańcy, instytucje i
przedsiębiorstwa LOF korzystających z drogi połączonej bezpośrednio z S12/17, mieszkańcy posiadających nieruchomości przy tej drodze. Ul. Kusocińskiego
będzie stanowiła najbardziej dogodny wjazd do Świdnika z kierunku wschodniego (Piaski, Chełm, Zamość).

RPLU.08.04.00-06-0001/17

GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

8. Mobilność
regionalna i
ekologiczny transport

8.4. Transport w ramach Zintegrowanych Brak poddziałania
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego

24 597 726,71

21 774 226,23

16 802 400,00

77,17 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-26

2020-12-31

Pozakonkursowy

12 Transport i składowanie

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne
lub lokalne)

07 Promowanie zrównoważonego
Projekt nie jest realizowany w
transportu i usuwanie niedoborów
ramach EFS
przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej

ZIT

Aktywizacja zawodowa gwarancją zatrudnienia

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 os.(31K,29 M) w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego(powiaty: bialski, chełmski, janowski,
krasnostawski, opolski, lubartowski, hrubieszowski), w tym: 50 os. bezrobotnych- zarejestr w PUP/MUP I lub II profil pomocy-26K,24M(w tym: 30 os. długotrwale
bezrobotnych-16K,14M oraz 8 os. odchodzących z rolnictwa-5K,3M) oraz 10 os. biernych zawodowo(5K,5M); w tym: 15 os. w wieku 50 lat i więcej(8K,7M); w tym:
30 os. z niepełnosprawnościami(16K,14M); w tym: 30 os. o niskich kwalifikacjach (16K,14M) poprzez kompleksowe wsparcie. Wsparcie oferowane w projekcie
będzie udzielane w ciągu 4 m-cy od dnia przystąpienia danej osoby do projektu. Główne zadania: Diagnoza potrzeb, Poradnictwo zawodowe z IPD, Wysokiej
jakości szkolenia zawodowe, Pośrednictwo pracy, Staże. Główne rezultaty: liczba os. pracujących łącznie z prowadzącymi DG na własny rachunek po opuszczeniu
progr - 23 UP(13K,10M), liczba os, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu progr - 48 UP(80% 25,23M), liczba os. pracujących w sektorze poza rolniczym po
opuszczeniu progr - 23 UP(13K,10M). Wnisokodawca zapewni osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej na poziomie: - dla os. w wieku 50 lat i więcej
15 UP x 33% = 5 UP - dla kobiet 31 UP x 41% = 13 UP - dla os. niepełnosprawnych 30 UP x 33% = 10 UP - dla os. o niskich kwalifikacjach 30 UP x 40% = 12 UP - dla
os. nie kwalifikujących się do żadnych z wymienionych grup docel. 30 UP x 46% = 14 UP - dla os. długotrwale bezrob.30UPx30%=9UP

RPLU.09.01.00-06-0001/16

CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

975 506,25

975 506,25

829 180,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny

Celem głównym proj. jest wzrost aktywności zawodowej i niezbędnych na r. pracy kwalifikacji i doświadcz. zawodowego u min. 85% tj. 78os. (47K,31M) os.
bezrobot. w wieku 30+, w tym os. długot. bezrob., os. odchodzących z rolnictwa, ON, o niskich kwalifikacjach i os. w wieku powyżej 50 r.ż. z terenu powiatów
wymienionych w pkt 2.24 do końca 30.11.2017r. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 91os.(55K,36M) bezrobot. w tym: -os. długotrwale bezrob. -os.
odchodzące z rolnictwa -os. niepełnosprawne -kobiety -os. o niskich kwalifik. -os. w wieku 50+ Dzięki realizacji programu aktywizacji zawodowej os., które
podejmą w nim uczestnictwo i ukończą udział zwiększą swoje szanse na pracę (przez dostosowanie kompetencji/kwalifikacji do oczekiwań rynku), której
znalezienie głównie determin. jest posiadanymi kwalifikacjami i doświadcz. zawodow. Oznaczać to będzie osiągnięcie celu głównego Projekt będzie realizował typ
projektu nr1. Każdy z 100% UP(uczestników projektu) zostanie objęty 5 formami wsparcia(speł.kryt.specyf.nr4)tj.: -Indywidualnym poradnictwem zawodowym z
IPD (Indywidualnym Planem Działania) (speł.kryt.spec.nr3) -Grupowym poradnictwem zawodowym -Szkoleniami/Kursami zawodowymi podnoszącymi lub
uzupełniającymi kwalifikacje zakończonymi zewnętrznymi egzaminami w celu potwierdzenia i zdobycia kwalifikacji (min.80% UP uzyska kwalifikspeł.kryt.prem.nr3) -Indywidualnym pośrednictwem pracy -Stażami zawodowymi zgodnymi ze standardami ERJPiS Dzięki realiz. proj. i założonego kompleksowego
programu wsparcia na koniec realizacji proj. Wniosk.(WN) zweryfikuje i przedłoży IP wyniki pomiaru efektywn. zatrudn. uzyskanej przez UP zgodnie z
wytycznymi(speł.kryt.specyf.nr12). Zostanie osiągnięty wskaźnik efektyw. zatrud. na poziomie 45% dla bezrobot. UP, 28% dla dług. bezrobot. UP, 30% dla biernych
zawod. UP 26%dla ON(os. niepełnospr.)UP(speł.kryt.prem.nr2),22% dla os. odchodzących z rolnictwa UP (tj. odchodz. z krus na zus)(speł.kryt.specyf.nr2)

RPLU.09.01.00-06-0003/16

FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 048 907,76

1 048 907,76

891 571,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2017-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Akcja aktywizacja!

Celem głównym proj. jest wzrost aktywności zawodowej i niezbędnych na r. pracy kwalifikacji i doświadcz. zawodowego u min. 85% tj. 78os. (47K,31M) os.
bezrobot. w wieku 30+, w tym os. długot. bezrob., os. odchodzących z rolnictwa, ON, o niskich kwalifikacjach i os. w wieku powyżej 50 r.ż. z terenu powiatów
wymienionych w pkt 2.24 do końca 31.12.2017r. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 91os.(55K,36M) bezrobot. w tym: -os. długotrwale bezrob. -os.
odchodzące z rolnictwa -os. niepełnosprawne -kobiety -os. o niskich kwalifik. -os. w wieku 50+ Dzięki realizacji programu aktywizacji zawodowej os., które
podejmą w nim uczestnictwo i ukończą udział zwiększą swoje szanse na pracę (przez dostosowanie kompetencji/kwalifikacji do oczekiwań rynku), której
znalezienie głównie determin. jest posiadanymi kwalifikacjami i doświadcz. zawodow. Oznaczać to będzie osiągnięcie celu głównego Projekt będzie realizował typ
projektu nr1. Każdy z 100% UP(uczestników projektu) zostanie objęty 5 formami wsparcia(speł.kryt.specyf.nr4)tj.: -Indywidualnym poradnictwem zawodowym z
IPD (Indywidualnym Planem Działania) (speł.kryt.spec.nr3) -Grupowym poradnictwem zawodowym -Szkoleniami/Kursami zawodowymi podnoszącymi lub
uzupełniającymi kwalifikacje zakończonymi zewnętrznymi egzaminami w celu potwierdzenia i zdobycia kwalifikacji (min.80% UP uzyska kwalifikspeł.kryt.prem.nr3) -Indywidualnym pośrednictwem pracy -Stażami zawodowymi zgodnymi ze standardami ERJPiS Dzięki realiz. proj. i założonego kompleksowego
programu wsparcia na koniec realizacji proj. Wniosk.(WN) zweryfikuje i przedłoży IP wyniki pomiaru efektywn. zatrudn. uzyskanej przez UP zgodnie z
wytycznymi(speł.kryt.specyf.nr12). Zostanie osiągnięty wskaźnik efektyw. zatrud. na poziomie 45% dla bezrobot. UP, 28% dla dług. bezrobot. UP, 30% dla biernych
zawod. UP 26%dla ON(os. niepełnospr.)UP(speł.kryt.prem.nr2),22% dla os. odchodzących z rolnictwa UP (tj. odchodz. z krus na zus)(speł.kryt.specyf.nr2)

RPLU.09.01.00-06-0005/16

FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 048 907,76

1 048 907,76

891 571,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2017-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowe kwalifikacje nową szansą

Grupa docelowa: 80 osób(48K,32M),w wieku 30 lat i więcej,bezrobotne (80%UP)[tj.64UP] oraz bierne zawodowo(20%UP) [tj.16UP] z terenu woj.lubelskiego(w
przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),w tym: -min.20%UP to os.w
wieku 50 lat i więcej [tj.16UP], -min.60% UP to kobiety [tj.48UP], -100%UP to os.o niskich kwalifikacjach [tj.80UP], -min.50% UP to osoby z
niepełnosprawnościami[tj.40UP], -min.60% spośród os.bezrobotnych,stanowią os.długotrwale bezrobotne [tj.48UP], -min.15% spośród os.bezrobotnych stanowią
os.odchodzące z rolnictwa [tj.12UP] (rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP,prowadzący indywidualne gospodarstwa
rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych,zamierzający odejść z rolnictwa). W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy-wsparcie
skierowane jest do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cel główny: Wyższa aktywność zawodowa ww.grupy docelowej, do
30.04.2017 r. Kluczowe rezultaty projektu: WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu: min.45% osób bezrobotnych [29UP], min. 28% osób długotrwale bezrobotnych [14UP], 30% osób biernych zawodowo[5UP],
24% osób z niepełnosprawnościami [10UP]. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu: 22% osób odchodzących z rolnictwa
[3UP]. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (80%UP): -52UP (os.bezrobotne), -13UP(os.bierne zawodowo), -39UP(os. długotrwale
bezrobotne), -32UP (os. z niepełnosprawnościami). Zadania: Indywidualne Plany Działania, szkolenia zawodowe ("biała gospodarka"), staże zawodowe,
pośrednictwo pracy.

RPLU.09.01.00-06-0008/15

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 286 353,92

1 286 353,92

1 093 400,83

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Lubelski kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych II

CEL PROJEKTU - zwiększenie poziomu zatrudnienia 50 nieaktywnych zaw. os. niepełnosprawnych [ON], w tym min. 60% K, z terenu woj. lubelskiego w zawodach
deficytowych na reg. rynku pracy do końca 09.2017. ZAKRES PROJEKTU - realizacja kompleksowego programu aktywizacji zawodowej, dostosowanego do
indywidualnych potrzeb ucz. EFEKT PROJEKTU - poprawa zdolności ucz. do zatrudnienia w zawodach deficytowych na lubelskim rynku pracy, tj. nabycie
kwalifikacji zaw. dla zawodów, w których w regionie występuje duży niedobór pracowników i duża liczba ofert pracy.

RPLU.09.01.00-06-0009/15

KONTRAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

918 846,25

918 846,25

781 019,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-09-01

2017-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Zawodowo najlepsi!

Cel główny i grupa docelowa: nabycie kwalifikacji dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki przez min.90% z 60 osób [36 kobiet/ 24 mężczyzn] o niskich
kwalifikacjach, w wieku 30 lat i więcej, bezrobotne oraz bierne zawodowo z terenu woj.lubelskiego oraz rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej
zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj.lubelskiego należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do
wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa od 08.2016 do 07.2017r.

RPLU.09.01.00-06-0010/15

PROCESSTEAM SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

920 010,00

920 010,00

782 008,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-01

2017-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Czas na zmiany

Celem proj. jest zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym os.starszych po 50r.ż, kobiet,
RPLU.09.01.00-06-0014/16
os.niepełnosprawnych, os.długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) oraz poprawa szans na zatrudnienie os.odchodzących z rolnictwa w powiecie
chełmskim i M.Chełm w okr. od 01.04.2017r. do 31.12.2018r. Uczestnicy proj.kierowani będą na szkolenia umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji oraz na
staże powiązane z odbytym szkoleniem. W celu identyfikacji potrzeb oraz udzielenia kompleksowego, dostosowanego do potrzeb wsparcia wszystkim uczestnikom
przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu objeci zostaną pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym, co
wpłynie na zwiększenie skuteczności zaplanowanych w projekcie działań. Gł.rezultatem proj.będzie podjęcie pracy przez os.bezrobotne na poziomie co najmniej: 33% os. w wieku pow. 50r.ż; - 39% kobiet; - 33% os. z niepełnosprawnościami; - 30% os. długotrwale bezrobotnych; - 38% os. o niskich kwalifikacjach; - 45% os. nie
należących do żadnej z w/w grup. Zakłada się, że co najmniej 80% uczestników szkoleń w projekcie uzyska nowe kwalifikacje. W ramach projektu wsparciem
zostanie objętych 50os.(28K/22M) w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP w Chełmie, posiadających określony I lub II profil pomocy (w tym rolnicy i
członkowie ich rodzin tj.współmałżonek lub domownik, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowychzamierzający odejść z
rolnictwa) należące do co najmniej jednej z wymienionych grup: os.starsze po 50r.ż.,kobiet, os.niepełnosprawne, os.długotrwale bezrobotne, os.o niskich
kwalifikacjach.

POWIAT CHEŁMSKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

688 165,10

688 165,10

584 940,33

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Twoje kwalifikacje - Twoje możliwości - Twoja przyszłość

Głównym celem projektu jest WYŻSZA ZDOLNOŚĆ DO POZYSKANIA ZATRUDNIENIA I WYŻSZY POZIOM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ u maks. 72 uczestników projektu, tj. RPLU.09.01.00-06-0016/15
osób bezrobotnych (zarejestrow. w PUP/MUP, dla których ustalono I lub II profil pomocy), w tym min. 50% (36 osób) to osoby niepełnosprawne, min. 60% (44
osoby) to osoby długotrwale bezrob. i min. 16% (12 osób) to rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywid. gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przelicz.,
zamierzający odejść z rolnictwa. 100% UP to osoby w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe w rozum. przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. lubelskiego,
należące do grupy osób o niskich kwalifikacjach. Cel zostanie osiągnięty w okresie realizacji proj., tj. od 01.01.2017 r. do 31.05.2018 r. poprzez zapewnienie UP
kompleksowego wsparcia, umożliwiającego nabycie kwalifikacji przydatnych w pracy w sektorze białej lub zielonej gospodarki. W wyniku realizacji projektu min.
80% UP podniesie swoje kwalifikacje [KRYT. PREM. 3], a w okresie do 4 tygodni od zakończenia przez danego uczestnika udziału w proj., pracować będzie: min.
45% bezrobotnych UP (nie należących do grup: osób niepełnospr., długotrw. bezrob.), min. 28% UP długotrwale bezrobotnych i min. 24% UP z
niepełnosprawnościami (łącznie z pracującymi na własny rach.). Ponadto, Wnioskodawca zobowiązuje się do weryfikacji oraz przedłoż. Instytucji Pośredn.
wyników pomiaru efektywności zatrudnienien. uzyskanej przez UP w okresie do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie, zgodnie z wytycznymi horyzont. w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze rynku pracy [KRYT. FORM. SPECYF. 12]. Efektywność zatrudnieniowa mierzona będzie na podstawie dostarczonych
przez UP dokumentów potwierdzających podjęcie (samo)zatrudnienia na okres min. 3 miesięcy. Realizacja proj. wpłynie na podniesienie umiejętności określania
własnej ścieżki kariery jak i umiejętn. poszukiw. pracy i motywacji do podjęcia zatrudn. Powyższe efekty proj. przyczynią się do osiągn. celu szczegół. Dział. 9.1

FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 345 645,90

1 345 645,90

1 143 799,01

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2018-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Bądź aktywny i wróć do pracy!

CEL PROJEKTU i Grupa Docelowa: Nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacja zawodowych oraz zwiększenie zatrudnienia wśród 80os. w wieku 30 lat i więcej,
w tym 64os.bezrobotnych (39K,25M) i 16 biernych zawodowo (9K,7M) zamieszkałych w woj. lubelskim, należących co najmniej do grupy osób o niskich
kwalifikacjach, w tym: min.60% K, min.60% długotrwale bezrobotnych oraz 15% rolników i ich rodzin zarejestr. w PUP/MUP jako osoby bezrobotne prowadzące
indywidualne gosp. rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa. Priorytetowo będą traktowane osoby, które znalazły się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym podlegające dyskryminacji. ZADANIA: Indywidualne Poradnictwo Zawodowe z IPD, poradnictwo zawodowe, szkolenia
zawodowe, staż, pośrednictwo pracy. OKRES REALIZACJI:06.2016-04.2017r. WSKAŹNIKI: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: liczba
osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 45 osób; liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 11 osób; liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: liczba
osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 27 osób; liczba os. pracujących (łącznie z prow. dział. na własny rachunek) po opuszczeniu
programu: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 29 osób; liczba os. pracujących (łącznie z prow. dział. na
własny rachunek) po opuszczeniu programu: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 5 osób; liczba os. pracujących (łącznie z prow.
dział. na własny rachunek) po opuszczeniu programu: liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 11 osób.

RPLU.09.01.00-06-0018/15

NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 566 193,92

1 566 193,92

1 331 264,83

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji

Wyższa aktywność zawodowa i zdolność do zatrudnienia wśród 60UP(opis zg. definicją grupy docelowej poniżej), zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego
(w rozumieniu KC) nabyta poprzez udział w kompleksowym wsparciu w ramach projektu. Cel zostanie osiągnięty od 06'16-03'17. GRUPA DOCELOWA: 60 os.w
wieku 30 lat i więcej bezrobotnych (w tym min.15% os.odchodzących z rolnictwa i min.60% długotrwale bezrobotnych) z terenu woj.lubelskiego (w rozumieniu KC),
należących co najmniej do jednej z następujących grup: a)os.w wieku 50 lat i więcej(3os), b)kobiety(36), c)os.z niepełnosprawnościami(30), d)os.długotrwale
bezrobotne(36), e)os.o niskich kwalifikacjach(30). Wśród bezrobotnych min.15%, tj. min. 9os.stanowić będą rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i
więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako bezrobotni, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z
rolnictwa, należący co najmniej do jednej z następujących grup: a)os.w wieku 50 lat i więcej(1), b)os.długotrwale bezrobotne(6), c)kobiety(6), d)os.z
niepełnosprawnościami(5), e)os.o niskich kwalifikacjach(5). W przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - wsparcie skierowane będzie do
os.bezrobotnych, które należą do I (tzw.bezrobotni aktywni) / II profilu pomocy (tzw.wymagający wsparcia) w roz.art.33 ust.z dn.20.04.2004r.o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. ZADANIA: 1.Identyfikacja potrzeb obejmująca IPD. 2.Poradnictwo zaw. 3.Pośrednictwo pracy. 4.Szkolenia zaw. 5.Staże
zaw. GŁÓWNE REZULTATY: W ramach proj.po opuszczeniu programu: 1)pracę podejmie min: a)45%bezrobotnych, b)28%długotrwale bezrobotnych,
c)24%os.niepełnosprawnych (os.z orzeczeniem o st.niepełnosprawności) 2)min.22%UP z odchodzących z rolnictwa podejmie zatrudnienie w sektorze
pozarolniczym (odejście z KRUS do ZUS). 3)min.80% uczestników szkoleń uzyska kwalifikacje zawodowe.

RPLU.09.01.00-06-0020/15

,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

959 693,00

959 693,00

815 739,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywność kluczem do sukcesu!

PODNIESIONA ZDOLNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA 60osób (36kobiet/24 mężczyzn) bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego
w rozum.przepisów KC,w wieku 50 lat i więcej(w tym min.30osób z niepełnosprawnościami,29 osób długotrwale bezrobotnych i 8 osób odchodzących z
rolnictwa)do 30.04.2017r., poprzez kompleksowe wsparcie w proj. GRUPA DOCELOWA: 60osób (min.36kobiet i max.24 mężczyzn) bezrobotnych (min.48osób) oraz
biernych zawodowo (max.12osób) zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego w rozum. przepisów KC,wyłącznie osoby w wieku 50 lat i więcej. Co najmniej
50%UP stanowią osoby z niepełnosprawnościami (min.30UP). Ponadto min. 29UP będą to osoby długotrwale bezrobotne(60% z 48os.bezrob.), min.8UP będą to
osoby odchodzące z rolnictwa(min.15% z 48os.bezrob.). Wnioskodawca w szczególności obejmie wsparciem osoby o niskich kwalifikacjach,z małym
doświadczeniem zawod.,mieszkańców terenów wiejskich i os.z trudną sytuacją materialną. REZULTATY: ?W ramach projektu,po opuszczeniu programu pracę
podejmie co najmniej: -45% osób bezrobotnych, -28% osób długotrwale bezrob., -30% osób biernych zawodowo, -24% osób z niepełnosprawn., natomiast co
najmniej 22% spośród osób odchodz.z rolnictwa podejmie zatrudnienie w sektorze pozarolniczym(odejdzie z KRUS do ZUS). ?W ramach projektu,po opuszczeniu
programu kwalifikacje zawodowe uzyska co najmniej 80% UP. ZADANIA: ?Indywidualne Plany Działań, ?Pośrednictwo pracy, ?Szkolenia prowadzące do nabycia
kwalifikacji zawodowych, ?Staże zawodowe. W ramach proj.oferowane jest wsparcie prowadzące do nabycia kwalifikacji i doświadczenia zgodnych ze
zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców z regionu w sektorze zielonej gospodarki.

RPLU.09.01.00-06-0023/15

,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

903 856,50

903 856,50

768 278,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Lubelska Akademia Aktywności Zawodowej

Celem projektu jest wzrost zdolności zatrudnienia wśród 50 os. (30 K, 20 M) w wieku 30 lat i więcej w tym 40 os. bezrobotnych (24 K, 16 M) tj. (min. 80 % grupy
RPLU.09.01.00-06-0024/16
docelowej), w tym os.długotrwale bezrobotnych min. 60 % tj. 30 os. (18 K,12 M) oraz 10 os. (6 K, 4 M) biernych zawodowo z terenu woj. lubelskiego (w przypadku
osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) należące co najmniej do jednej z
następujących grup: os. w wieku 50 lat i więcej 13 os. (8 K,5 M) tj. co najmniej 25% gr. docel. [KP3], osoby z niepełnospraw. 29 ON (18 K, 5 M) Co najmniej 50% UP
, os. długotrwale bezrob. 30 os. (18 K, 12 M) oraz 8 os (4 K,4 M) rolników i członków ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejest. w PUP/MUP jako os. bezrob. z
terenu woj. lubelskiego należące do następującej gr: osoby o niskich kwalifik. [do ISCED 3 włącz.] prowadz. indywidualne gospod. rolne do wielkości 2 ha przelicz.,
zamierz. odejść z rolnictwa - co najmniej 15%. Projekt zakłada: poradnictwo zawodowe wraz z utworzeniem IPD, i pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i
problemów zawodowych uczestnika projektu,certyfik. szkol. prowadz. do nabycia kwalifikacji zaw. tj. Opiekun os. starszych, Kurs Księowości I stopnia, Tester
oprogramowania,3 miesięczne staże zaw.,Pośrednictwo pracy. Rezultaty projektu:nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 80 % UP, każdy z UP otrzyma
rozpoznawalny i uznawaly w danej branży/ sektorze ceryfikat potwierdzjący nabyte kwalifikacje zawodowe.zapewnienie trwałego zatrud. dla wskaz gr. os. na
poziomie: dla os. w wieku 50 lat i więcej co najmniej 33%,dla kobiet co najmniej 39%,dla os. niepełnosprawne co najmniej 33%,dla os. długotrwale bezrob. co
najmniej 30%.dla os. o niskich kwalifik. (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie) co najmniej 38%,dla UP nie kwalifik. się do żadnej z poniżej
wymienionych gr. docel. co najmniej 45%. Okres realiz. proj. obejmuje: XI. 2017 r. - XII. 2018 r. Wartość

FUNDACJA CHALLENGE EUROPE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

716 838,87

716 838,87

609 313,03

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Szansa na aktywizację

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 60 kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego. W grupie docelowej znajdą się min 2 osoby z niepełnosprawnościami oraz min 80% (48 os)
bezrobotnych, w tym : 1. min 15 % (8 os) odchodzących z rolnictwa (rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2
ha przeliczeniowych); 2. min 60 % (29 os) długotrwale bezrobotnych. Cel główny zostanie osiągnięty do 30.04.2017 r. Każda z osób uczestniczących w projekcie
zostanie objęta kompleksowym programem aktywizacji zawodowej obejmującym indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenie
oraz 3-miesięczny staż zawodowy. W ramach projektu przewidziane jest osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następujących poziomach: Os. bezrobotne 45%; Os długotrwale bezrobotne - 28%; Os. bierne zawodowo - 30%; Os niepełnosprawne 24%; Os odchodzące z rolnictwa - 22%.

Czas na nowe kwalifikacje!

RPLU.09.01.00-06-0026/15

FUNDACJA "FUNDUSZ INICJATYW"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

976 537,50

976 537,50

830 056,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-01

2018-01-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Cel gł.: wzrost potencjału zawodowego i zdolności do zatrudnienia 66 osób(40K/26M),w wieku 30lat i więcej, bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz RPLU.09.01.00-06-0028/15
biernych zawodowo, zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów KC, w tym rolników i członków ich rodzin, w wieku 30lat i więcej,
zarejestrowanych w PUP/MUP, jako os. bezrobotne z terenu woj. lubelskiego, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2ha
przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa. Cel gł. zostanie osiągnięty do 31.07.2017r. poprzez realizację indywidualnego i kompleksowego wsparcia,
które odpowiada na zidentyfikowane trudności i bariery, na jakie napotykają UP w wejściu/powrocie i utrzymaniu się na rynku pracy. UP zostaną objęci
wsparciem w postaci: 1)Indywidualnej analizy potrzeb; 2)Kompleksowego poradnictwa zawodowego; 3)Szkolenia zawodowego; 4)Stażu; 5)Pośrednictwa pracy. Gr.
docelowa proj.: 66os., w wieku 30lat i więcej, bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów KC,
w tym rolnicy i członkowie ich rodzin (współmałżonek, domownik), w wieku 30lat i więcej, zarejestrowani w PUP/MUP, jako os. bezrobotne z terenu woj.
lubelskiego prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa Min. 80%UP będą stanowić os.
bezrobotne, w tym: os. długotrwale bezrobotne min.60% oraz os. odchodzące z rolnictwa min15%. Min. 60%UP będą stanowić kobiety. Min. 50%UP będą stanowić
os. z niepełno sprawnościami. Rezultaty proj.: 1)uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 80%UP 2)podjęcie pracy, w tym założenie własnej działalności
przez: os. bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne-min.45% z 53os.; os. długotrwale bezrobotne-min.28% z 32os.; os. bierne zawodowo-min.30% z 13os.;os. z
niepełnosprawnościami-min.24% z 33os. 3) podjęcie pracy, w tym założenie własnej działalności w sektorze pozarolniczym przez min.22% z 8os. zamierzających
odejść z rolnictwa.

JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 243 669,49

1 243 669,49

1 057 119,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2017-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywny powrót źródłem sukcesu

Projekt "Aktywny..." obejmuje wsparciem 90os (47K i 43 M) w tym 8 os niepełnosprawnych w wieku pow. 30 r.ż. W tym os. odchodzących z rolnictwa, biernych
zawodowo, defaforyzowanych na rynku pracy należących do przynajmniej jednej z następujących grup: 50+, kobiety, os. niepełnosprawne, os. o niskich
kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie os. będących w trudnej syt. społ-zawodowej w okresie od
1.07.2016r. do 31.10.2018. Wsparcie zostanie udzielone os. bezrobotnym oraz nieaktywnym zawodowo zamieszkującym na terenie woj. lub. w powiatach:
zamojskim, m.Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, lubelski, m.Lublin, świdnickim, łęczyńskim, lubartowskim. Projekt zakłada organizację
form wsparcia prowadzących do nabycia, podniesienia lub zmiany kwal. zawodowych/doświadczenia zawodowego zgodnego z potrzebami pracodawców na
lubelskim rynku pracy. Uczestnicy projektu w ramach zaplanowanej ścieżki zostaną objęci: -diagnozą kompetencji zawod. z utworzeniem IPD, -grupowymi
warsztatami aktywizującymi -szkoleniami zawodowymi("Operator koparko-ładowarki"/"Eksploatacja i dozór urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych z
uwzględnieniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła", Pracownik obsługi biurowej, Ekoturystyka) -pośrednictwem pracy -5-miesięcznymi stażami zawodowymi
Po zakończeniu staży zatrudnienie uzyska co najmniej 39 U.P. (umowa o pracę min 1 etatu lub umowa cywilno-prawna na min. 3 m-ce). Pozwoli to osiągnąć cel
działania 9.1. RPOWL na lata 2014-2020 tj. Zwiększenie zatrudnienia os. znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym os. starszych po
50 r.ż., kobiet, os. niepełnosprawnych, os. długotrwale bezrobotnych oraz nisko-wykwalifikowanych) oraz Poprawy szans na zatrudnienie os. odchodzących z
rolnictwa. Projekt realizowany przez FSP w partnerstwie z ECDS (do stycznia 2017), FEAS (od I 2017) oraz Spółdzielnią Socjalną SIMPLUS

RPLU.09.01.00-06-0029/15

FUNDACJA SZKOŁY POLSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 410 984,00

1 410 984,00

1 199 336,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2018-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowa praca - nowe możliwości

Projekt "Nowa praca - nowe możliwości" obejmuje kompleksowe wsparcie 80 osób (32 kobiety, 48 mężczyzn) tym 6 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i
więcej bezrobotnych (w tym osób odchodzących z rolnictwa), biernych zawodowo defaworyzowanych na rynku pracy zamieszkujących na obszarze województwa
lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) należących do przynajmniej jednej kategorii osób: 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o
niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni. Projekt realizowany przez Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe w partnerstwie z Fundacją Szkoły Polskie
oraz Spółdzielnią Socjalną SIMPLUS. Założeniem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na zatrudnienie u min. 80% uczestników w okresie
od 01.07.2016 do 31.12.2017 r. Osiągnięcie zaplanowanego celu będzie możliwe poprzez przejście całej ścieżki projektowej obejmującej: diagnozę kompetencji
zawodowych wraz z utworzeniem IPD, grupowe warsztaty aktywizujące oraz szkolenia zawodowe (operator koparko - ładowarki, spawacz MAG, pracownik obsługi
biurowej). Całości dopełni pośrednictwo pracy wraz z 5 miesięcznym stażem, w trakcie, którego uczestnicy przekują zdobytą wiedzę w umiejętności praktyczne,
zwiększając swoją pozycję na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Efektem zakończenia całego procesu wsparcia będzie zatrudnienie osób (zgodnie ze
wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej) na podstawie umowy o pracę (min. 1 etatu) lub na podstawie umowy cywilno - prawnej na min. 3 m-ce. Takie
rozwiązanie pozwoli na osiągnięcie celów działania 9.1 RPO WL na lata 2014 - 2020 tj. Zwiększenia zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych)
oraz Poprawy szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

RPLU.09.01.00-06-0031/15

DUDZIC RAFAŁ EUROPEJSKIE CENTRUM DORADCZO - SZKOLENIOWE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 290 372,00

1 290 372,00

1 096 816,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2017-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowe kwalifikacje nową szansą!

Cel główny: Wyższa motywacja i zdolność do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych, w wieku 30 lat i więcej, w tym rolników zamierzających odejść z rolnictwa
RPLU.09.01.00-06-0035/15
(należących do grup:osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich
kwalifikacjach)zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie woj.lubelskiego. Cel zostanie zrealizowany w okresie od 01.08.2016 do 31.05.2017. Grupa docelowa: 60
osób w wieku 30 lat i więcej - bezrobotnych z terenu woj.lubelskiego, w tym 10 osób(min 15% ) to rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej
zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj.lubelskiego(prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych
zamierzający odejść z rolnictwa) należące do co najmniej jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej-min 5 osób; kobiety-min 36 osób(min 60%);
osoby z niepełnosprawnościami-min 30 osób(min 50%); osoby długotrwale bezrobotne- min 36 osób(min 60%); osoby o niskich kwalifikacjach- min 30 osób. 10
rolników objętych wsparciem w projekcie należeć będzie wyłącznie do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej-min 2 osoby; kobiety-min 6 osób(min
60%); osoby z niepełnosprawnościami-min 5 osób(min 50%); osoby długotrwale bezrobotne- min 6 osób(min 60%); osoby o niskich kwalifikacjach- min 5 osób.
Zadania: IPD, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenie zawodowe, staż zawodowy, pośrednictwo pracy. Główne rezultaty: nabycie
kwalifikacji zawodowych przez min 80% uczestników projektu; podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu przez min 45% osób bezrobotnych,min 28% osób
długotrwale bezrobotnych, min 24% osób z niepełnosprawnościami oraz podjęcie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym przez min 22% osób odchodzących z
rolnictwa.

VIAMED S.C. JERZY WIECZOREK, JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK PRACOWNIA ROZWOJU EFS
OSOBISTEGO SELF

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 376 628,48

1 376 628,48

1 170 134,21

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2017-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

ZNÓW AKTYWNI!- powrót na rynek pracy

Celem głównym projektu jest większa zdolność do zatrudnienia min. 80% z grupy 80 os. stanowiących grupę docelową projektu {tj: os. w wieku 30 lat i więcej z
terenu woj. lubelskiego(w rozumieniu przepisów KC): -64 os. bezrobotnych w tym: *min.15%(10 os.) stanowić będą osoby odchodzące z rolnictwa tj. rolnicy i
członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego(,w tym będą to osoby należące do grup:
osoby długotrwale bezrobotne ;kobiety ;osoby z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalifikacjach);prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do
wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa *min.60 %(39 os.)stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne; -16 os. biernych zawodowo.
Łącznie projekt obejmie wsparciem 80 os., w tym: *min.55%(44os.)stanowić będą kobiety; *min.50%(40 os.) stanowić będą osoby z
niepełnosprawnościami;*100%(80os.)stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach;} poprzez udział w projekcie i otrzymaniu kompleksowego wsparcia tj. udział
w: poradnictwie zawodowym(włącznie z IPD),szkoleniach prowadzących do nabycia/podniesienia/uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, stażu ze
wsparciem adaptacyjnym stażysty, pośrednictwie pracy oraz poprzez wsparcie mobilności zawodowej w zakresie przyznania dodatku relokacyjnego w okresie od
VI.2016r.do VI.2017r. Skuteczność realizacji projektu określi osiągnięcie założonych rezultatów kluczowych projektu czyli efektywność zatrudnieniowa, określona
w zależności od grupy na poziomie: 45%osoby bezrobotne,28%osoby długotrwale bezrobotne,30%osoby bierne zawodowo,24% osoby z
niepełnosprawnościami,22%uczestników spośród os. odchodzących z rolnictwa podejmie zatrudnienie w sektorze pozarolniczym(odejście z KRUS do ZUS) oraz
uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 80% uczestników szkoleń.

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 577 002,80

1 577 002,80

1 340 452,38

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Kwalifikacje drogą do sukcesu

Projekt skierowany jest do. 55 ( 29 K) osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących województwo lubelskie w tym powiat lubartowski, w wieku 30 lat RPLU.09.01.00-06-0045/15
i więcej. W grupie tej co najmniej 80 % stanowią osoby bezrobotne, w tym co najmniej 60 % to osoby długotrwale bezrobotne oraz co najmniej 15 % osoby
odchodzące z rolnictwa. Ponadto grupę docelową w min. 5 % stanowią osoby niepełnosprawne. Celem głównym projektu jest wzrost niezbędnych na rynku pracy
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w grupie docelowej a przez to zwiększenie zatrudnienia wśród osób, które pozostają bez pracy, na terenie województwa
lubelskiego w tym pow. lubartowskiego do 31.12.2017 r. Zaproponowane działania projektu to zestaw kompleksowego podejścia do osób znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na r. pracy w województwie lubelskim w tym powiecie lubartowskim i stanowi połączenie kilku wzajemnie uzupełniających się faz,
pozwalających na identyfikację kwalifikacji zawodowych uczestników projektu (zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami) i zdobywanie przez nich
umiejętności koniecznych do aktywnego poruszania się na rynku pracy. Na program projektu składa się: diagnoza kompetencji zawodowych wraz z tworzeniem
indywidualnego planu działania, grupowe poradnictwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy i
pracodawców oraz staże zawodowe. Poprzez szkolenia i staże zawodowe oraz działania towarzyszące uczestnikom zostanie zapewnione wsparcie umożliwiające
nabycie niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych i po zakończeniu programu, podjęcie zatrudnienia. Realizacja w/w działań przyczyni się do
spełnienia celu głównego projektu wpisującego się w cel szczegółowy Priorytetu inwestycyjnego 8i RPO WL 2014-2020

LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU SP. Z O.O. FUNDACJI ROZWOJU KUL

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

789 709,25

789 709,25

671 252,86

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywni na start

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększene zatrudnienia u minimum 85% z 91(55kobiet,36mężczyzn) w wieku 30lat i więcej,
RPLU.09.01.00-06-0046/16
bezrobotnych i biernych zawodowo, rolnicy i członkowie ich rodzin, w wieku 30lat i więcej, zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne (prowadzący
indywidualne gospodarstwo rolne do 2ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa) z terenu województw lubelskiego,do 31.01.2019r Projekt
skierowany do 91osób (55kobiet i 36 mężczyzn), osób w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych oraz bierne zawodowo z terenu województw lubelskiego, należące co
najmniej do jednej z następujących grup: osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich
kwalifikacjach; rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu województa
lubelskiego należące co najmniej do jednej z następujących grup: osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób długotrwale
bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z
rolnictwa. w ramach projektu objęci wsparciem zostaną: -100% osób - 91 osób w wieku 30 lat i więcej -co najmniej 80% - co najmniej 73 osoby bezrobotne, w tym
osoby długotrwale bezrobotne- co najmniej 60% - co najmniej 44 osoby oraz osoby odchodzące z rolnictwa - co najmniej 15%- co najmniej 11 osób -20% osób
bierncyh zawodowo należących do conajmniej jednej z następujących kategorii:co namnjmniej 25%osób - co najmniej 23osoby w wieku 50lat i więcejco
najmniej 60%osób-co najmniej 55 kobietco najmniej 50%osób-46osób z niepełnosprawnościąco najmniej 40%osób-co najmniej 36 osób o niskich
kwalifikacjach. Główne zadania:Indywidualny Plan DziałaniaPoradnictwo zawodoweSzkoleniaPośrednictwo PracyStaż

FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 248 631,97

1 248 631,97

1 061 337,17

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Skuteczna aktywizacja

Projekt "Skuteczna aktywizacja" jest kierowany do 100 osób z obszaru województwa lubelskiego, które są bezrobotne, w tym także osoby odchodzące z rolnictwa.
Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać kobiety i mężczyźni, którzy mają niskie kwalifikacje (zgodnie z klasyfikacją ISCED: wykształcenie średnie i
poniżej). Uczestnicy/uczestniczki projektu zostaną objęci indywidualnym programem aktywizacji zawodowej, w ramach którego stworzą Indywidualny Plan
Działania, a następnie zostaną objęci poradnictwem zawodowym, szkoleniami zawodowymi na Instalatora w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii,
potwierdzonego certyfikatem UDT wraz z uprawnieniami energetycznymi G1 (uczestnicy/uczestniczki będą mieli do wyboru szkolenie w jednym z trzech
dostępnych zakresów: systemy fotowoltaiczne, słoneczne systemy grzewcze lub pompy ciepła) oraz pośrednictwem pracy. W przypadku zidentyfikowania takiej
potrzeby, uczestnicy/uczestniczki zostaną objęci wsparciem w postaci 3-miesięcznych, płatnych staży zawodowych. Rekrutacja do projektu odbywa się od lipca
2016 roku do marca 2017 roku a wsparcie trwa 1-4 miesięcy (w zależności od potrzeby objęcia osoby stażem zawodowym). Wsparcie jest bezpłatne i odbywa się
we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie (Instytucja Pośrednicząca). Wszystkie miejsca, w których prowadzone będą zajęcia będą pozbawione
barier architektonicznych, tak aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego
uczestników/uczestniczki co zweryfikowane będzie w oparciu o wskaźniki kluczowe, jakimi są: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po opuszczeniu programu oraz liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.

RPLU.09.01.00-06-0050/15

INSTYTUT ROZWOJU I INNOWACJI EURO-KONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 386 852,72

1 386 852,72

1 178 824,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2018-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.10.2019r. aktywności zawodowej 50 os. (25M,25K) powyżej 30 roku życia zamieszkujących (zgodnie z przepisami
KC) subregion lubelski (miasto Lublin, powiaty: lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński), stanowiących osoby bierne zawodowo i bezrobotne oraz zwiększenie
możliwości ich zatrudnia i trwałe zatrudnienie min 19 osób, poprzez realizację od 01.08.2018 do 31.10.2019 kompleksowego programu aktywizacji zawodowej
obejmującego: -indywidualne określenie ścieżki zawodowej -nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych
potrzeb uczestników projektu (organizacja wysokiej jakości szkoleń) -indywidualne pośrednictwo pracy i grupowe poradnictwo zawodowe -staże zawodowe

RPLU.09.01.00-06-0054/16

FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

944 437,50

944 437,50

802 771,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2019-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizuj się i pracuj!

CEL GŁÓWNY I GRUPA DOCELOWA:Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zgodnie z potrzebami uczestników i potrzebami regionalnego rynku pracy, RPLU.09.01.00-06-0057/15
zwiększające zdolność do zatrudnienia 60 osób (36K/24M) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w woj.lubelskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), 100%
osób zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne, należących do grupy osób o niskich kwalifikacjach,w tym co najmniej 36os. to osoby długotrwale
bezrobotne;co najmniej 9os.to rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający
odejść z rolnictwa;co najmniej 30os. to osoby z niepełnosprawnościami poprzez skorzystanie z zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy (obejmującej
szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz wsparcie mobilności zawodowej),poprzedzonej poradnictwem zawodowym z IPD w okresie
1.06.2016 do 30.04.2017. Wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw.
wymagający wsparcia) w rozumieniu art.33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. ZADANIA:poradnictwo
zawodowe z IPD; szkolenia prowadzenia do nabycia,podniesienia,zmiany kwalifikacji; staże zawodowe; pośrednictwo pracy; wsparcie mobilności zawodowej
REZULTATY: 1) liczba osób,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.80% bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) tj.48os.;min.80%
długotrwale bezrobotnych tj.min.29; min.80% osób z niepełnosprawnościami tj.min.24os.) 2) liczba osób pracujących,łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek,po opuszczeniu programu-min.45% bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) tj.min.27os.; min.28% długotrwale bezrobotnych
tj.min.11os.; min.24% osób z niepełnosprawnościami tj.min.8os. 3) liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu-min.22% osób
odchodzących z rolnictwa tj.min.2os.

NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

954 579,00

954 579,00

811 392,15

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Zawodowo aktywni

Projekt "Zawodowo aktywni” to projekt partnerski, realizowany w okresie 01.09.2017–31.03.2019r. Grupę docelową stanowi 80osób (44K, 36M) w wieku 30lat i
RPLU.09.01.00-06-0059/16
więcej, zamieszkujących wg KC w podregionie bialskim w woj.lubelskim, bezrobotnych (zarejestr. W PUP i niezarejestr. w PUP), w tym min.48osób dlugotrwale
bezrob. (26K, 22M; min.60% GD) i min.12osób odchodzących z rolnictwa (zg. z definicją przyjętą w RPO WL; min.15% GD: 6K, 6M), należących do min.1 z grup
defaworyzowanych na rynku pracy tj. osób po 50rż (40osób: 22K, 18M; 50% GD) i ON (40osób: 22K, 18M; 50% GD). Celem projektu jest wzrost aktywności
zawodowej osób z grupy docelowej w wyniku realizacji kompleksowej ścieżki aktywizacji obejmującej poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb,
szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy. Wszyscy uczestnicy obligatoryjnie skorzystają z poradnictwa zawodowego i identyfikacji indywidualnych
potrzeb, stanowiącej podstawę do udzielenia wsparcia w ramach projektu- kaźdy uczestnik w ramach projektu zrealizuje indywidualną ścieżkę aktywizacji
obejmującą pełen zestaw form wsparcia, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne do poprawy sytuacji na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia
(spośród form wsparcia przewidzianych w projekcie tj. szkoleń, staży i pośrednictwa pracy) oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb określonych w IPD. W
wyniku realizacji projektu min. 80% uczestników (tj. min. 64osób) uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednim dokumentem zewnętrznym, a
zatrudnienie uzyska min. 33% niepełnosprawnych UP, min. 33% UP po 50rż, min. 39% UP K, min. 30% UP długotrwale bezrob., min. 38% UP o niskich kwalifik. (o ile
dot.) i min. 45% UP spoza ww. grup (o ile dot.)

EURO-FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 869 700,80

1 869 700,80

1 589 245,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Sukces w zasięgu ręki!

Cel:Zaktywizowanie zawodowe - w okresie od 1.09.2017 do 31.08.2018r. - 108 osób (59K;49M) bezrobotnych, z terenu woj. lubelskiego, zamieszkałych na obszarze RPLU.09.01.00-06-0063/16
podregionu chełmsko-zamojskiego (powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski, m. Chełm i m. Zamość), w tym rolników 17 (9K;8M) i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa,
należących co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej -27os. (15K;12M), kobiety -59os., os. z niepełnosprawnościami -54os.
(30K;24M), os. długotrwale bezrobotne -65os. (36K;29), osoby o niskich kwalifikacjach, poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji, obejmującej
indywidualne i grupowe poradnictwo, szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy. Gł. rezultaty: efektywność zatrudnieniowa (min.) dla: os. w wieku 50 lat i
więcej - 33%; kobiet - 39%;os. z niepełnosprawnościami - 33%;os. długotrwale bezrobotnych - 30%.os. o niskich kwalifikacjach - 38%;w przypadku uczestników nie
kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup - 45%. Grupę docelową w projekcie stanowi 108 (59K;49M) osób bezrobotnych z tereny woj.
lubelskiego, zamieszkałe wg KC na obszarze podregionu chełmsko zamojskiego, należące co najmniej do jednej z następujących grup:os. w wieku 50 lat i więcej
(co najmniej 25%GD) - 27os. (15K;12M),kobiety -59os.,os. z niepełnosprawnościami [ON] (co najmniej 50%UP) -54os. (30K;24M),os. długotrwale bezrobotne (co
najmniej 60%GD) -65os. (36K;29),os. o niskich kwalifikacjach,rolnicy i członkowie ich rodzin należące co najmniej do jednej z ww. grup, prowadzący
indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. Zadania: 1. Poradnictwo zawod., 2. Szkolenia zawodowe
(min. 10% w sektorach białej i/lub zielonej gospodarki). 3. 4-miesięczne staże zawodowe 4. Pośrednictwo pracy

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 999 101,50

1 999 101,50

1 699 236,27

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Zacznij od siebie

CEL GŁÓWNY Trwałe wejście na rynek pracy 70os, 34K,36M pozostaj bez pr w tym 56 os bezrobotnych 27K,29M oraz biernych zawod 14os, 7K,7M poprzez
RPLU.09.01.00-06-0073/16
zastosowanie wysokiej jakości programów aktywizacji zawodowej tj. pośrednictwo pracy, staże zawod,szkolenia zawod w okresie 01.02.2018-31.03.2019
WSKAŹNIKI Spełn. zał. RPO W: - w zakr. efektywności zatrudn w zakr.: ?Os. w wieku 50lat i więcej 33% ?kobiet 39% ?ON-min.33% ?os. dług. bezrob.-min.30% ?os. z
niskimi kwal.-min.38% ?os nie kwalif. Się do żadnej z ww.gr-45% - w zakr wsk rezultatu: Liczba os pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu-42 Liczba os, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-56 Liczba os pracujących w sektorze pozarolniczym po
opuszczeniu programu-6 -w zakr wsk produktu: Liczba os bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie-56 Liczba os
długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem-34 Liczba os biernych zawod objętych wsparciem-12 Liczba os ON objętych wsparciem-36 Liczba os w wieku 50 lat
i więcej objętych wsparciem-25 Liczba os o niskich kwalif objętych wsparciem-7 Liczba osób odchodz z rolnictwa objętych wsparciem-9 OFEROWANE WSPRACIE
Wsparcie w projekcie jest: ? zindywid - dopas. do potrzeb,możliwości i oczekiwań uczestn. ? kompleksowe - w ramach projektu przewiduje się realizację zadań tj.
opracowanie i aktualizacja IPD,szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy. STRUKTURA GD Projekt skierowany jest do 70os,34K,36M osób w
wieku 30 lat i więcej z woj.lubelskiego (w rozumieniu KC): - bezrobot oraz biern zawod należące co najm do jednej z nast. gr: os. w wieku 50 lat i więcej;K;os.
niepełn;os. długotrw bezrobotne;os. o niskich kwalif - rolników i członków ich rodzin zarejstrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotne należące do co najmniej
jednej z nast. grup:os. w wieku 50 lat i więcej;os, długotr bezrob;K:os.niepełn;os. o niskich kwalif. Prowadzący indywidulanie gosp rolne d

CENTRUM EDUKACYJNE TECHNIK SP. Z O. O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

976 293,75

976 293,75

829 849,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2019-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywni i skuteczni na rynku pracy

Istotą projektu jest kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa lubelskiego powyżej 30 roku życia. Celem głównym
będzie wzrost aktywności zawodowej 76 osób ( min. 38 K) bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu woj.lubelskiego do III 2019 r. Kluczowe rezultaty jakie
zostaną osiągnięte w wyniku realizacji przedsięwzięcia to : - identyfikacja potencjału 76 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, pozwalająca na określenie
optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego - przedstawienie 76 bezrobotnym i biernym zawodowo katalogu różnych możliwości aktywności na rynku pracy opracowanie dla 76 bezrobotnych i biernych zawodowo strategii marketingu własnej osoby na rynku pracy. - nabycie przez 76 os. kwalifikacji zawodowych
zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy - nabycie przez 76 os.umiejętności aktywnego poszukiwania pracy - zwiększenie u 76 os. wiary w siebie i
motywacji do aktywnego poszukiwania pracy - nabycie umiejętności przez 76 os.radzenia sobie na otwartym rynku pracy - opracowanie planów rozwoju
zawodowego i IPD dla 76 os. Grupą docelową stanowi 76 osób powyżej 30 roku życia bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa lubelskiego( w
tym osoby po 50 roku życia, kobiety, niepełnosprawni, odchodzący z rolnictwa o osoby o niskich kwalifikacjach). W projekcie zostaną zrealizowane programy
aktywizacji zawodowej, obejmujące następujące zadania: - poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne - opracowanie Indywidualnych Planów Działania szkolenia zawodowe - staże zawodowe, pośrednictwo pracy.

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 327 620,00

1 327 620,00

1 128 477,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2019-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.09.01.00-06-0038/15

RPLU.09.01.00-06-0076/15

Twój lepszy start

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienie 150 os.w wieku 30 lat i więcej,zamieszkałych na terenie woj.lubelskiego poprzez udział w programie aktywizacji
zawodowej obejmującym poradnictwo zawodowe,IPD, szkolenia zawodowe,staże oraz pośrednictwo pracy do 31.III.2018 r.Grupę docelową projektu stanowi 150
os.,w tym 110 os.bezrobotnych oraz 40 rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych w urzędzie pracy jako os.bezrobotne,w tym w szczególności:os.w w wieku
50 lat i więcej (min.15os.),kobiety (min.55%), os.z niepełnosprawnościami (min.5os.) oraz os.długotrwale bezrobotne (min.90os.).Uczestnikami będą os.o niskich
kwalifikacjach (tj.posiadające wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne).Projekt zakłada indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową poprzez:1)
Usługę poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego.2) Określenie IPD dla wszystkich uczestników projektu.3) Wysokiej jakości szkolenia zawodowe
kończące się egz.zewnętrznym.4) Staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności.5) Usługę pośrednictwa pracy
zwiększającą szanse na zdobycie zatrudnienia.6) Wsparcie mobilności zawodowej (finansowanie kosztów dojazdu/zapewnienie środków na zasiedlenie).Projekt
zakłada wskaźnik rezultatu bezpośredniego:min.68 os.w okresie do 4 tygodni po ukończeniu programu podejmie zatrudnienie (wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej dla os.bezrobotnych 45%),w tym 26os.długotrwale bezrobotnych (wskaź.efektyw.zatrudnieniowej 28%),w tym 1os.z niepełnosprawnością
(wskaź.efekt.zatrudn.19%),9 os.odchodzących z rolnictwa (zatrudnienie w sektorze pozarolniczym;wskaź.efektyw.zatrudnieniowej 22%). Wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej zgod.z kryterium form.specyf.nr2:min.68 os.podejmie zatrudnienie (wskaź.efektywn.zatrud.dla os.bezrobotnych 45%),w tym 26os.długotrwale
bezrobotnych (28%),1os.z niepełnospraw.(19%), 9 odchodzących z rolnictwa (22%)-zgod.zał. nr16 do Regulam.Konkursu.

RPLU.09.01.00-06-0077/15

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 998 003,60

1 998 003,60

1 698 303,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2018-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

"Akademia Aktywności Zawodowej"

Cel: "Podniesienie kwalifikacji Zawodowych. Oraz nabycie doświadcz. zawodowego u 60 (36K i 24M) os w wieku pow. 30 r. ż. pozostających bez pracy, w tym w
szczególności os w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenu woj. lubel do 30.04.2018r" (Kryt 10). Poprzez Indywidualne wsparcie w zakresie
określenia ścieżki zawodowej. Udział w szkoleniach pozwalających na zdobycie nowych kompetencji zawodowych oraz w stażach zawodowych." Realizacja proj.
zapewni kompleksowe wsparcie dla 60os (36K i 24M) pow 30 r. ż.z woj.lub. Co bezpośrednio przyczyni się do złagodzenia problemów zdiagnozowanych w RPO
WL. i odpowiada i realizuje główne wyzwania dotyczące możliwości zatrudnienia os w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Główne Rezultaty: Wzrost
umiejętności praktycznych i doświad. zawod. 60(36K i 24M) os. Pow.30 r. ż. pozostających bez pracy, z terenu woj. lubelskiego. do 30.04.2018r (Kryt 10)
GD:60os(36K i 24M) pow 30r życia .pozostających bez pracy,.(os.bezrobotne w tym długotrwale i bierne Zawod.niepełnosprawne i osoby odchodzące z rolnictwa
(Kryt1.)), zam. woj. lubelski zgodnie z KC (kryt dost) Działania Obligatoryjnie dla 60os. (36K i 24M) z terenu woj. lub. każdy UP-IPD(kryt. 3), Pośrednictwo pracy dla
każdego UP, dostosowane do IPD- Pośrednik pracy/tutor- możliwość rozwinięcia lub nabycia kompetencji/kwalifikacji w wysokiej jakości szkol.kończących się
egzaminem i certyfikatem zgodnym z MEN potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje(Kryt nr6) .Zgodnie z IPD opracowanymi dla UP. (szkol. "Opiekun os,
Starszej",( kryt prem1.), Opiekun w żłobku, Doradca Klienta, Animator czasu wolnego). - możliwość zdobycia doświadcz. zaw. w 6 mc (kryt 7 i 8). Stażach
zawodowych, indywidualnie. Dopasowywanych dzięki uczestnictwu w realizacji proj. Pośrednika/Tutora do tematyki szkoleń/ ścieżki edukacyjnej jaką zgodnie z
IPD przejdą UP.(Kryt.4)

RPLU.09.01.00-06-0078/15

POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 033 041,72

1 033 041,72

878 085,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2018-04-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywni 50+

Uczestnikami projektu będzie 75os. w wieku 50 lat i więcej (45K, 30M), bezrobotnych (co najmniej 80%UP) i biernych zawodowo (20%UP), zamieszkałych w
RPLU.09.01.00-06-0078/16
rozumieniu przepisów KC na terenie woj. lubelskiego, w tym że w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - wsparcie skierowane będzie
do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy. 15% bezrobotnych UP będą stanowili rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w PUP/MUP
jako osoby bezrobotne, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. Pierwszeństwo
udziału przewidziano dla : os. niepełnosprawnych (50%UP), długotrwale bezrobotnych (60% bezrobotnych UP), o niskich kwalifikacjach (50%UP), zam. na terenach
wiejskich. Celem głównym projektu jest podniesienie potencjału zawodowego zgodnie ze sporządzonym Indywidualnym Planem Działania przez 80% spośród 75UP
w terminie 01.07.2017- 31.05.2019r. przez szkolenia zawodowe i staże poprzedzone identyfikacją potrzeb szkoleniowych, diagnozowaniem możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego, identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie/aktualizacja IPD), wsparte pośrednictwem pracy i
poradnictwem zawodowym. Główne rezultaty to: minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej osiągnięty na poziomie co najmniej: - dla osób w wieku 50 lat i
więcej- 33%, - dla kobiet- 39%, - w przypadku osób z niepełnosprawnościami- 33%, - w przypadku osób długotrwale bezrobotnych- 30%, - w przypadku osób o
niskich kwalifikacjach (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie)- 38%, - w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z
wymienionych grup docelowych- 45%.

IT CONFIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 809 823,50

1 809 823,50

1 538 349,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Inkubator kwalifikacji

Projekt skierowany jest do 56 ( 29 K) osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących powiat lubelski ziemski, w wieku 30 lat i więcej. W grupie tej co
najmniej 80 % stanowią os. bezrobotne, w tym co najmniej 60 % to os. długotrwale bezrobotne oraz co najmniej 15 % osoby odchodzące z rolnictwa. Ponadto
grupę docelową w min. 5 % stanowią osoby niepełnosprawne. Celem głównym projektu jest wzrost niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego w grupie docelowej a przez to zwiększenie zatrudnienia wśród osób które pozostają bez pracy, na terenie pow. lubelskiego do 31.12.2017 r.
Zaproponowane działania proj. to zestaw kompleksowego podejścia do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na r. pracy w powiecie lubelskim i
stanowi połączenie kilku wzajemnie uzupełniających się faz, pozwalających na identyfikację kwalifikacji zawodowych BO (zgodnie z indywidualnymi
predyspozycjami) i zdobywanie przez nich umiejętności koniecznych do aktywnego poruszania się na rynku pracy. Na program proj. składa się: diagnoza
kompetencji zawodowych wraz z tworzeniem indywidualnego planu działania, grupowe poradnictwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, szkolenia
zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców oraz staże zawodowe. Poprzez szkolenia i staże zawodowe oraz działania towarzyszące
uczestnikom zostanie zapewnione wsparcie umożliwiające nabycie niezbędnych na r. pracy kwalifikacji zawodowych i po zakończeniu programu, podjęcie
zatrudnienia. Realizacja w/w działań przyczyni się do spełnienia celu głównego projektu wpisującego się w cel szczegółowy Priorytetu inwestycyjnego 8i RPO WL
2014-2020.

FUNDACJA EOS

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

812 570,40

812 570,40

690 684,84

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2017-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Dobry zawód dla Ciebie

Istotą projektu jest zindywidualizowane wsparcie bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców powiatów z terenu Lubelszczyzny, w których stopa bezrobocia RPLU.09.01.00-06-0081/15
jest wyższa niż stopa bezrobocia w woj. lubelskim. Cel główny to zwiększenie szans na zatrudnienie 80 bezrobotnym i biernym zawodowo (min 40 K) z 18
powiatów województwa lubelskiego do II 2019 r. poprzez ich kompleksową aktywizację. Kluczowe rezultaty jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji
przedsięwzięcia to : - identyfikacja potencjału 80 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, pozwalająca na określenie optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego przedstawienie 80 bezrobotnym i biernym zawodowo katalogu różnych możliwości aktywności na rynku pracy - opracowanie dla 80 bezrobotnych i biernych
zawodowo strategii marketingu własnej osoby na rynku pracy. - nabycie przez 80 os. kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy nabycie przez 80 os. umiejętności aktywnego poszukiwania pracy - zwiększenie u 80 os. wiary w siebie i motywacji do aktywnego poszukiwania pracy - nabycie
umiejętności przez 80 os. radzenia sobie na otwartym rynku pracy - opracowanie indywidualnych planów działania dla 80 os. Grupą docelową stanowi 80 osób
powyżej 30 roku życia bezrobotnych, biernych zawodowo, rolników i członków ich rodzin z powiatów, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż w woj. lubelskim
(w tym : osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotni, kobiety, niepełnosprawni, osoby o niskich kwalifikacjach). Zadanie, które zostaną zrealizowane w
projekcie to : - poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne - opracowanie Indywidualnych Planów Działania - szkolenia zawodowe - staże zawodowe.
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci wszystkimi wskazanymi powyżej formami wsparcia.

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 327 176,00

1 327 176,00

1 128 099,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Kreujemy pracowników!

CELEM GŁÓWNYM Projektu jest wzrost potencjału zatrudnieniowego co najmniej 90% z spośród 72[40K,32M]objętych wsparciem osób:BIERNYCH
ZAWODOWO[9K,5M]oraz BEZROBOTNYCH [31K,27M]-minimum 80%UP w tym min.15%[5K,4M]ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN odchodzących z rolnictwa,w
wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących (wg KC) woj.lubelskie, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez ZINDYWIDUALIZOWANĄ,adekwatną do
potrzeb KOMPLEKSOWĄ I SKUTECZNĄ AKTYWIZACJĘ EDUKACYJNĄ,PSYCHOSPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ w terminie do 31.06.2018 WSKAŻNIKI REZULTATÓW Liczba
osób(po opuszczeniu programu) -które uzyskały kwalifikacje:36K;29M;MIN.80%UP-KR.PREM.2 -pracujących łącznie z prow.działalność:18K;15M -pracuj. w
sektorze pozarolniczym:2K;1M GRUPA DOCELOWA=UP to 72[40K,32M]osoby fizyczne spełniające kryt.dostępu tj. 1)zamieszkałe (zg.zKC)w woj.lubelskim,
2)pow.30r.ż. (od dnia 30ur.), 3) a)bezrobotne[31K,27M]-min.80%UP (KRYT.SPECYF.DOSTĘPU 1) w tym aa)min.15%UPbezrob.:[5K,4M](KRYT.SPECYF.1) -będące
rolnikami i członkami ich rodzin zarejestr.w PUP/MUP jako bezrobotne i prow.indywidualne gospod.rolne do wlk.2ha przelicz.oraz zamierzające odejść z
rolnictwa LUB b)bierne zawod.[9K,5M] 4)należące do min.jednej z nw.grup: a)os.niepełnospr.[19K;17M]-MIN 50%UP-KR.PREM.4 b)os.>50r.ż.(od dnia
50ur.):[10K,8M]-MIN 25%UP-KR.PREM.3 c)os dług.bezrobotne:[19K,16M]-MIN 60%UPbezrob.(KRYT.SPECYF.1) d)os.o niskich kwalif.zawod.:[26K,25M]-MIN70%UP
e)kobiety:40K-MIN.55%UP ZADANIA 1.IDENTYFIKACJA POTRZEB UP-OPRACOW./AKTUALIZACJA IPD -100%UP (KRYT.SPECYF.3) -łącznie 324h z doradcą
zaw./psychologiem 2.PRZYGOTOWANIE DO AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY -łącznie 288hdoaradztwa grupowego i 324h indywidualnego z doradcą
zaw./psychol. 3.PRZYG.DO ZAWODU-ZDOBYCIE KWALIFIKACJI -wyłącznie kursy z zawodów defic.w tym dla MIN.10%UP z sektora Białej gospodarki-KR.PREM.1
4.PRZYG.DO ZAWODU-ZDOBYCIE DOŚWIADCZENIA -3 m-czne staże (KRYT.SPECYF.4) 5.AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY -łącznie 432h pośrednika pracy Wsparcie
towarzy

7CUBES SP. Z O.O

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 239 532,22

1 239 532,22

1 053 602,39

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-01

2018-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu

GŁÓWNY CEL: podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki przez
RPLU.09.01.00-06-0084/16
96 osób (58K/38M) w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych oraz rolników i członków ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby
bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych,zamierzających odejść z rolnictwa,zamieszkujących (w
roz.Kodeksu Cywilnego)na terenie woj.lubelskiego należące co najmniej do jednej z następujących grup:os.w wieku 50 lat i więcej –min.25%UP tj.
24os.,os.długotrwale bezrobotne -min.60%UP tj.58os.,K-min.60%UP tj. 58os.,ON –min.50%UP tj.48os.,os.o niskich kwalifikacjach- min.10%UP tj.10os., w okresie
od 11.2017 do 02.2019r. ZADANIA: Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie szeregu działań ze wsparcia indywidualnego i kompleksowej aktywizacji
zawodowo-edukacyjnej tj. poradnictwa zawodowego z IPD, pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowego, 3-mies. stażu zawodowego oraz dla 10UP dodatku
relokacyjnego. GRUPA DOCELOWA: 96 osób(58K/38M) w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych oraz rolników i członków ich rodzin w wieku 30 lat i więcej
zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających
odejść z rolnictwa, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)na terenie woj.lubelskiego należące co najmniej do jednej z następujących grup:osoby w
wieku 50 lat i więcej –min.25%UP tj. 24os.osoby długotrwale bezrobotne -min.60%UP tj.58os.K-min.60%UP tj. 58os.ON –min.50%UP tj.48os.os.o niskich
kwalifikacjach- min.10%UP tj.10os.(do ISCED 3 włącznie) GŁÓWNE REZULTATY:Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, po
opuszczeniu programu – min. 44UPLiczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu –min.4UPLiczba osób, które uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu programu –min.77UP

CITYSCHOOL SP. Z O. O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 419 399,17

1 419 399,17

1 206 489,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowe kwalifikacje, większe szanse.

Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 120 osób (66K,54M) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu KC) woj. lubelskie (w tym w 80% będą to os.
bezrobotne a w 20% -os. bierne zawodowo) m.in. poprzez poradnictwo zawodowe, staże, pośrednictwo pracy i szkolenia zawodowe w zakresie monter OZE /spec.
ds. projektów unijnych/grafik komput./spec. ds. finansowych i kadr, pracownik kancelaryjny oraz nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem
przez 96 uczestników projektu (53K,43M) do 31.12.2017r. Kluczowe rezultaty: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 96 Liczba osób
pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu-4 GD projektu jest 120 osób (66K,54M) w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego
(zamieszkujących w rozumieniu KC w WL), należących do grupy osób bezrobotnych (w tym rolników oraz członków ich rodzin zarejestrowanych w PUP/MUP jako
osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa) oraz biernych
zawodowo, należących co najmniej do jednej z następujących grup: a) os. w wieku 50 lat i więcej; b) kobiety; c) osoby z niepełnosprawnościami; d) osoby
długotrwale bezrobotne; e) osoby o niskich kwalifikacjach W skład GD wchodzą: a) w 80% os. bezrobotne(96os.), w tym osoby odchodzące z rolnictwa - co
najmniej 15% (15 os.), a os. długotrwale bezrobotne - co najmniej 60%(58os.)(KRYT.FORM.SPEC.NR1) b) w co najmniej 50% os. z niepełnosprawnościami (60 os.KRYT.PREM.NR4) c) w 20% os. bierne zawodowo (24os.) W przypadku OB zarejestr. w urzędzie pracy - wsparcie skierowane będzie do OB, które należą do I lub II
profilu pomocy. Zadania w ramach projektu: 1. IPD 2.Poradnictwo zawodowe 3.Szkolenia…4.Staże zawodowe 5.Pośrednictwo pracy.

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 357 710,72

1 357 710,72

1 154 054,11

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2017-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowe kwalifikacje, nowe szanse

Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 60 osób (20K,40M) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w (w rozumieniu KC) powiat lubartowski w woj. RPLU.09.01.00-06-0086/15
lubelskim (w tym w 80% będą to os. bezrobotne a w 20% -os. bierne zawodowo) m.in. poprzez poradnictwo zawodowe, staże, pośrednictwo pracy i szkolenia
zawodowe w zakresie spawania metodami MIG, TIG i MMA/opiek. os. starszej/spec. ds. projektów unijnych/grafik komputerowy oraz nabycie kwalifikacji
zawodowych potwierdzonych certyfikatem przez 48 uczestników projektu (16K,32M) do 31.07.2017r. Kluczowe rezultaty: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu programu- 48 Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu-2 GD projektu jest 60 osób (20K,40M) w wieku 30 lat i
więcej należących do grupy osób bezrobotnych (w tym rolników oraz członków ich rodzin zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, prowadzących
indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa) oraz biernych zawodowo z terenu powiatu
lubartowskiego w woj. lubelskim (zamieszkujących w rozumieniu KC powiat lubartowski w WL), należących co najmniej do jednej z następujących grup: a) os. w
wieku 50 lat i więcej; b) kobiety; c) osoby z niepełnosprawnościami; d) osoby długotrwale bezrobotne; e) osoby o niskich kwalifikacjach W skład GD wchodzą: a) w
80% os. bezrobotne(48os.), w tym osoby odchodzące z rolnictwa - co najmniej 15% (8 os.), a os. długotrwale bezrobotne - co najmniej
60%(29os.)(KRYT.FORM.SPEC.NR1) b) w co najmniej 50% os. z niepełnosprawnościami (30 os.-KRYT.PREM.NR4) c) w 20% os. bierne zawodowo (12os.) W przypadku
OB zarejestr. w urzędzie pracy - wsparcie skierowane będzie do OB, które należą do I lub II profilu pomocy. Zadania w ramach projektu: 1.Poradnictwo zawodowe
i identyfikacja potrzeb z utworzeniem IPD. 2.Szkolenia… 3.Staże zawodowe 4.Pośrednictwo pracy

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

771 464,50

771 464,50

655 744,83

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2017-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Zawodowo Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy

Cel główny projektu: Podniesiony poziom aktywności zawodowej u min.80% spośród 72 os. z grupy docelowej z terenu woj.lubelskiego (7 kobiet i 65 mężczyzn)
oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 29 os. z grupy docelowej dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie - dopasowanych
indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika- w okresie od 01.09.2016 do 30.11.2017. Gr.docelową stanowi 72 os. fizycznych z terenu woj.lubelskiego (w tym 6
kobiet).Są to os.w wieku 30l.i więcej bezrobotne oraz bierne zawodowo(należące co najmn.do jednej z gr:kobiety,os.długotrwale bezrob.,os.o niskich kwalif.)oraz
rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30l.i więcej zarejestrowane w PUP/MUP jako os.bezrobotne(z gr:kobiety, os.z niepełnopsr.,os.długotrwale bezrob.,os.o
niskich kwalif.),prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przelicz.,zamierzający odejść z rolnictwa. Struktura gr.docelowej: min. 50% to
os.o niskich kwalifikacjach; min.9% to kobiety -min.80%-os.bezrobotne:w tym co najmn.15% os.odchodzące z rolnictwa i min.60%os. długotr. bezrobotne, min.4%
os.niepełnosprawne.

RPLU.09.01.00-06-0096/15

GD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

977 877,00

977 877,00

831 195,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-09-01

2017-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Czas na aktywizację

Cel główny projektu: Podniesiony poziom aktywności zawodowej u min.80% spośród 120 os.z gr.docelowej z terenu woj.lubelskiego(12 kobiet i 108 mężczyzn)oraz
podjęcie zatrudnienia przez min.54 uczestników projektu dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie(szkolenia
zawodowe,staże,pośrednictwo pracy-dopasowane indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika)w okresie 01.08.2016-31.08.2018. Gr.docelową stanowi 120
os.fizycznych z terenu woj.lubelskiego(w tym 12 kobiet).Są to os.w wieku 30l.i więcej bezrobotne oraz bierne zawodowo(należące co najmn.do jednej z gr:kobiety,
os.z niepełnopsr.,os.długotrwale bezrob.,os.o niskich kwalif.)oraz rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30l.i więcej zarejestr.w PUP/MUP jako os.bezrobotne(z
gr:kobiety, os.długotrwale bezrob.,os.o niskich kwalif.),prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przelicz.,zamierzający odejść z rolnictwa.
Struktura gr.docelowej: -min.60% to os.o niskich kwalifikacjach -min.10% to kobiety;-min.80%-os.bezrobotne:w tym co najmn.15% os.odchodzące z rolnictwa i
min.60%os. długotr. bezrobotne. Dla każdego uczestnika zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej poprzedzona analizą
umiejętności,predyspozycji i problemów zawodowych.Wszyscy uczestnicy wezmą udział w szkoleniach zawod.i stażach w celu nabycia
wiedzy,umiejętności,kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.Uczestnicy wezmą udział również w pośrednictwie pracy. Kluczowe rezultaty to m.in: -Liczba
os.które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-96. -Liczba os.pracujących po opuszczeniu programu:44 os.spośród bezrobotnych,17 spośród
długotrwale bezrob.,7 spośród biernych zawod., 4 spośród odchodzących z rolnictwa. Zadania przewidziane do realizacji: 1:INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁANIA 2:
SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA,PODNIESIENIA,UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 3:STAŻE ZAWODOWE 4:POŚREDNICTWO PRACY

RPLU.09.01.00-06-0099/15

FUNDACJA "ECO"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 893 681,24

1 893 681,24

1 609 629,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2018-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Kurs na pracę.

Realizacja projektu01-10-2017do30-09-2018dla80os.zam.w woj.lubel.w wieku30lat i więcej.Cel pr.to nabycie,podniesienie lub zmiana kwalifikacji i
RPLU.09.01.00-06-0099/16
umiejętności zawod.zgodnie z potrzebami UP i reg.rynku pracy,zwiększające zatrud.wśród80os. z niepełnospraw.(OzN)o40%-kryt prem.nr4(44K,36M),w
tym64os.bezr.(35K,29M)z czego min.60%to os.długotrw.bezr. i min.15%to rolnicy i ich współmał.i domow.zarejestr.wUPjako os.bezr.prowadzące indyw.gosp.rolne
do2ha przelicz.zamierzający odejść z rolni.oraz16os.biernych zaw.(9K,7M)–kryt.form.spec.nr1.Wśród UP min.24os.należeć będzie do gr.o niskich
kwali.(ISCED3wł.).Wsparciem zostaną objęte os.w wieku50+(25%UP)–kryt.prem.nr3. Każdy UP będzie miał przygotowany IPD zg.ze standar.określ.w ust.o
prom.zatr…(kryt.form.spec.nr3),skorzysta z min.2 form wsparcia: -szkoleń zaw.(100%UP) -staży zaw.(100%UP) -zatrud.wspomaganego(100%UP) pośred.pracy(100%UP). Wszystkie szkol.będą szkol.zawod.(w tym10%UP z zakr.białej i zielonej gospod–kryt.prem.nr1)kończącymi się
uzysk.certyfikatu/zaświadczenia na podst egz.zew.weryfikującego kwalifi.zawod.Min.80%uczest.szkol.uzyska kwalifi.-64UP –kryt.form.spec.nr1. Staże zaw.będą
powiązane ze szkol.zawod.lub posiadanymi już przezUP kwalifik.lub kompet.,będą trwały3m-ce–kryt.form.spec.nr4. Spełnione zost.kryt.form.spec.nr2osiąg.min.efektyw.zatrud.na poziomie:dla os.w wieku50lat i więcej-min33%dla kobiet-min39%dla OzN-min33%dla os.długotr.bezr.-min30%dla os.o niskich kwalif.min38%dlaUP nie kwali.się do żadnej z w/w gr.doc.-0%-wszyscyUP to OzN. Weryfikacja EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ.-UPdok.potw.zatr.i potw.zakoń.zatr.lub
w przypadku kontynuowania pracy ośw.pracodawcy o przeprac.min.90dni kalend.Efektyw.zatrudn.będzie weryfik.w okr.realizacji proj.i po jego zak.,zg.zWytycz.w
zakr.zasad realizacji przed.z udziałem śr.EFSw obsz.rynku pracy2014-2020-wsk.będzie mierz.do3m-cy od zakoń.przezUPudziału w pr.

FUNDACJA FUGA MUNDI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 103 884,20

1 103 884,20

938 301,57

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-01

2018-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Wiara w możliwości - droga do aktywności!

Celem głównym projektu "Wiara w możliwości - droga do aktywności!" jest zwiększenie aktywności zawodowej wśród 60osób (36K/24M) z woj.lubelskiego,
RPLU.09.01.00-06-0104/16
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym os.z niepełnosprawnościami w okresie od 01.05.2018 r. do 30.06.2019 r. GRUPA
DOCELOWA: GD projektu stanowi 60 osób w wieku 30 lat i więcej, które są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i
więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotne prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z
rolnictwa. Projekt jest skierowany do GD z obszaru woj. lubelskiego, tj. do osób, które zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego. Struktura GD przedstawia się nastepująco: Co najmniej 60% UP - kobiety (36 os.) Max. 20%-os. bierne zawodowo (12os.) Co najmniej 80% UP osoby bezrobotne (48os.) w tym: - Min. 60% osób długotrwale bezrobotnych (29os.) - Min. 15% os. odchodzących z rolnictwa (8os.) Minimum 5% GD to osoby z
niepełnosprawnościami(3os.). Co najmniej 25% UP to osoby w wieku powyżej 50 rż.(15os.). Osoby o niskich kwalifikacjach stanowią min. 20% GD (12os.)
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: 1.Indywidualny Plan Działania (6h/UP) 2.szkolenia zawodowe(do wyboru 1/120 godz.) 3.staż zawodowy (3mies.)
4.pośrednictwo pracy(6h/UP). GŁÓWNE REZULTATY REALIZACJI: 1. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku: -os. w wieku 50 lat i
więcej-33% -kobiet-39% -osób z niepełnosprawnościami-33% -osób długotrwale bezrobotnych-30% -osób o niskich kwalifikacjach-38% -uczestników nie
kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymieionych grup docelowych-45%. 2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek,
po opuszczeniu programu(45%) - 27os. 3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu(80%)-48os. 4. Liczba osób pracujących w sektorze

PLUSK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

839 055,00

839 055,00

713 196,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Impuls do zmiany. Aktywizacja zawodowa w województwie lubelskim

Cel gówny projektu to zwiększenie zatrudneinia os. znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (80 os. - K48, M32), tj. os. strszych po 50 r.ż,
kobiet, os. niepełnosprwanych, os. d ługotrwale bezrobotnych oraz niskowyklawkifikowanych oraz poprawa szans na zatrudnienie os. odchoddzących z rolnictwa
w okresie 01.03.2018r. do 28.02.2019r. Proj. jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. lubelskiego (w przyp. os. fizycznych zamieszkują one na obszarze
wol. Lubelskiego z rozumieniu KC).Proj. zakłada skuteczną aktywizację zawodową, w szczególności zwiększenie lub nabycie kwalifikacji zawodowych, zgodnych ze
zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców z regionu w sektorze: zielonej gosp.i/lub białej gospodarki. Struktura GD kształtuje się następująco: •80%ogółu to
os.bezrobotne:64UP,w tym: - 60% to os. długotrwale bezrobotne:39UP, - 15% to os. odchodzące z rolnictwa:10UP • 20% ogółu to os. bierne zawodowo:16UP • 60%
ogółu to kobiety:48UP • 60% ogółu to os. o niskich kwalifikacjach:48UP • 25%ogółu to os. 50+:20UP • 10% ogółu to os. niepełnosprawne:8UP. Cel główny zostanie
osiągnięty poprzez: • IPD • Szkolenia • Staż • Pośrednictwo pracy 1.Projekt zakłada minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku: -os.
w wieku 50 lat i więcej-33% -kobiet-39% -osób z niepełnosprawnościami-33% -osób długotrwale bezrobotnych-30% -osób o niskich kwalifikacjach-38% uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymieionych grup docelowych-45%. 2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po opuszczeniu programu(45%) - 36os. 3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu(80%)-64os. 4. Liczba osób
pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu -10os.

RPLU.09.01.00-06-0105/16

PLUSK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 094 150,40

1 094 150,40

930 027,84

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Restart na rynku pracy

Głównym celem projektu (osiągniętym od 01.07.2016 do 31.07.2017) jest wyższa aktywność zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 60UP, tj. osób w
wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych (min.80%UP, w tym min.15% os. odchodzących z rolnictwa i min. 60% os.długotrwale bezrobotnych) oraz biernych zawodowo,
z terenu woj.lubelskiego (w rozumieniu przepisów KC) należących do jednej z następujących kategorii: -osoby w wieku 50 lat i więcej, -osoby długotrwale
bezrobotne, -kobiety, -osoby z niepełnosprawnościami, -osoby o niskich kwalifikacjach. Główne zadania realizowane w projekcie to: 1)Identyfikacja potrzeb UP
wraz z opracowaniem lub aktualizacją IPD, 2)Poradnictwo zawodowe, 3)Szkolenia zawodowe związane z branżami białej i zielonej gospodarki (asystent
os.niepełnosprawnej, opiekun osób starszych oraz monter instalacji energii odnawialnej), 4)Staże zawodowe powiązane ze szkoleniami zawodowymi odbytymi
przez UP, 5)Pośrednictwo pracy. Wskaźniki realizacji celu głównego projektu: 1)Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 48UP,
2)Liczba osób bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu - 22UP, 3)Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym - 2UP, 4)Liczba osób objętych
wsparciem w projekcie - 60UP(w tym 48os. bezrobotnych oraz 12os. biernych zawodowo), 5)Liczba osób biernych zawodowo pracujących po opuszczeniu
programu-4os, 6)Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu - 9UP, 7)Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po
opuszczeniu programu-1UP

RPLU.09.01.00-06-0109/15

MELTING POT PIOTR KOSSOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

939 490,50

939 490,50

798 566,92

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2017-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

RPLU.09.01.00-06-0080/15

RPLU.09.01.00-06-0083/16

RPLU.09.01.00-06-0085/15

Powiat Janowski. Aktywizowany!

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 UP (25 M i 25 K) zamieszkałych na terenie powiatu janowskiego, bezrobotnych i rolników
i/lub ich domowników zamierzających odejść z rolnictwa, w wieku 30+ znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. os. długotrwale
bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach, ON, 50+), poprzez nabycie i/lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych dzięki kompleksowej i skutecznej aktywizacji
edukacyjno-zawodowej uzyskanej w ramach projektu. W ciągu 4 m-cy od przystąpienia do projektu UP otrzyma pierwsze wsparcie (ofertę zatrudnienia i/lub
szkolenie i/lub staż zawodowy). które w konsekwencji doprowadzi do usamodzielnienia się UP. Działania przewidziane w projekcie: ? Identyfikacja potrzeb UP
pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy i
IPD ? kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby, ? wysokiej
jakości kursy/szkolenia zawodowe (m.in. Szyte na miarę, Monter urządzeń energii odnawialnej z uprawnieniami elektrycznymi SEP G1, Cieśla/stolarz budowlany,
Opiekun osób starszych), w tym min. 10% UP objętych szkoleniami uzyska wsparcie szkoleniowe w zawodach związanych z sektorem białej lub zielonej
gospodarki z uwzględnieniem specyfiki i zróżnicowania regionu pod względem prognozowanego zapotrzebowania na pracę w konkretnych specjalizacjach (kryt.
prem. 1), min. 80% uczestników szkoleń w projekcie uzyska kwalifikacje, w rozumieniu Wytycznych (kryt. prem. 2), ? staże zawodowerealizowane zgodnie z
zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, ?
zwrot kosztów dojazdu. Ważnym efektem projektu ma być uzyskanie zatrudnienia lub samozatrudnienie przez blisko połowę UP.

Lubelskie Centrum Zatrudnienia

RPLU.09.01.00-06-0110/16

ANDRZEJ LUBAŃSKI DORADZTWO GOSPODARCZE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

973 362,50

973 362,50

827 358,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Cel główny projektu: Wzrost aktywności zawodowej i społecznej, oraz zdolności do zatrudnienia u GRUPY DOCELOWEJ: 75 osób (38K,37M)w wieku 30 lat i więcej
RPLU.09.01.00-06-0112/16
bezrobotnych ( w tym także rolników i członków ich rodzin prowadzących gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych zamierzających odejść z
rolnictwa) i biernych zawodowo należących do co najmniej jednej z wybranych grup: osoby w wieku 50+,kobiety, osoby niepełnosprawne, os.długotrwale
bezrobotne,os. o niskich kwalifikacjach z woj.lubelskiego od 01.01.2018-28.02.2019. poprzez kompleksowe wsparcie: 80%GD-60UP będą stanowiły osoby
bezrobotne, w tym 60% -36 osób os.długotrwale bezrobotne 15%-9 osób –osoby odchodzące z rolnictwa 25% GD -19 osób, osoby w wieku 50+ 10% GD os.z
niepełnosprawnościami Kluczowe rezultaty projektu: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu27 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 50 osób Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu-2
osoby Efektywność zatrudnieniowa- znajdzie zatrudnienie: min.33% os.50+,min.39% kobiet,min.33% os.z niepełnosprawnościami,min.30% os.długotrwale
bezrobontych,min.38% os.o niskich kwalifikacjach,min.45% os.niekwalifikujacych się do żadnych z w/w grup ( badanie efektywności zgodnie z Wytycznymi w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFSw obszarze rynku pracy na lata 2014-2020) Działania: 1. Poradnictwo zawodowe wraz z analizą
umiejetności,predyspozycji i problemów zawodowych UP poprzez opracowanie/aktualizację IPD - 100% UP (I-VII2018) 2. Indywidualne pośrednictwo pracy dla
100%UP (II-XII2018) 3.Szkolenia zawodowe - 60 osób zgodnie z IPD, 5 grup x 12 osób (III-VIII2018) 4.Staże (5 osób x 4msc ,4 śr39 osób x 3 miesiące, śr16 osób x
śr5 miesiące ) III-II2019

CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

947 011,75

947 011,75

804 959,98

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Start po pracę!

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego umożliwiającego podjęcie zatrudnienia w zawodach tj.pracownik ochrony fizycznej,
monter urządzeń OZE, technolog robót wykończeniowych,opiekun os.starszych i sp.ds.funduszy unijnych u 84 os.(w tym 38K) nie pracujących,w tym
os.odchodzących z rolnictwa,zam.w woj.lubelskim do 30.09.2018r. ZADANIA: 1. Rekutacja oprata na zasadzie bezstronności w oparciu o Regulamin Rekrutacji 2.
Analiza predyspozycji, umiejętności i problemów zawod. z Indywidualnym Planem Działania 3. Grupowe poradnictwo zawodowe 4.Pośrednictwo pracy
5.Szkolenie podnoszące kwalifikacje 6.Staże zawodowe GRUPA DOCELOWA: 84 osoby bezrobotne i bierne zawodowo ( 38 kobiet, 48 mężczyzn) w wieku 30
lat i wiecej z terenu województwa lubelskiego z tego
mimimum 80% to osoby bezrobotne, max 20% to osoby bierne zawodowo. W grupie tej co najmiej 15% stanowić bedą osoby odchodzące z rolnictwa, a co
najmniej 60% osoby długotrwale bezrobotne W projekcie
min.25% stanowią osoby po. 50 roku życia Minimum 50% uczestników stanowić będą osoby z niepełnosprawnością oraz min. 50% to os.o niskich kwalifikacjach.
GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU: -Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 38 os. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 34K/43M, ogółem 77 os. -Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu
programu -3K/4M, ogółem 7 os. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: -dla os.w wieku 50 lat i więcej - 4K/4M,ogółem 8 os. (33%) -dla kobiet - 15K (39%) -dla
os.niepełnosp. - 7K/8M, ogółem 15 os.(33%) -dla os.długotrwale bezrob. - 8K/10M, ogółem 18 os. (30%) -dla os.o niskich kwalif. - 8K/9M, ogółem 17 os. (38%) -w
przypadku wystąpienia w proj.os.nie kwalifikujących się do żadnej z ww grup wskaź. efektywności zatrudn.będzie osiągnięty na poz.min.45%
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PROESA SP.Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 200 044,16

1 200 044,16

1 020 037,53

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Twój LOS - Twoja Przyszłość

Cel: Aktywizacja zawod.60os.(36K,24M) w wieku 30lat i więcej,w tym:80%os.bezrob.(min.60%długotrw.bezrob.,min.15%odchodz.z roln.,w przyp.os.zar. w UP
należące do I lub II profilu pom.)i 20% biernych zawod.,co najm.25% powyżej 50 r.ż.,co najm.50%os.niepełnospr.,oraz 20os.o niskich kwal.,a także rolnicy i
członk.ich rodzin należący do jednej z pow.grup prow.indyw.gosp.rol.do wielkości 2 ha przelicz.,zamierz.odejść z roln.,zamieszk.na terenie woj.lub(zgodnie z
KC),ułatwiająca ich powrót lub wejście na RP i zwiększenie szans na zatrudn.poprzez udział w kompleksowych działaniach aktywizacyjnych:doradztwo
zawod.,szkolenia,staże,zatrudnienie,pośr.pracy. Rezultaty:l-ba os.pracujących,łącznie z prow.działalność na wł.rachunek,po opuszcz.progr.-27os.;l-ba os.,które
uzyskały kwalifik.po opuszcz.progr.-24;l-ba os.prac.w sektorze pozaroln.po opuszcz.progr.-27l-ba os.bezrob.,w tym długotrw.bezrob.,objętych wsparciem w progr.48;l-ba os.długotrw.bezrob.objętych wsparciem w progr.-29;l-ba os.biernych zawod.objętych wsparciem w progr.-12;l-ba ON objętych wsparciem w progr.-30;l-ba
os.w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w progr.-15;l-ba os.o niskich kwalifik.objętych wsparciem w progr.-20;l-ba os.odchodz.z rolnictwa objętych
wsparciem w progr.-9 GD: 60os.(36K,24M)znajduj.się w szczeg.trudnej syt.na RP,w wieku 30 lat i więcej zam.na terenie WL,w tym:80%os.bezrob.(w tym co
najm.60%długotrw.bezrob.i co najm.15%odchodz.z rolnictwa)(w przyp.osób zarej.w UP należące do I lub II profilu pom.),20%bierne zaw.,co najm.25% powyżej
50r.ż.,co najm.50%ON,oraz 20 osób o niskich kwal.,a także rolnicy i członk.ich rodzin należący do jednej z pow.grup prow.indyw.gosp.rol.do wielkości 2 ha
przelicz.,zamierz.odejść z roln. Zadania:RekrutDoradztwo zawodowe(w tym sporządz.IPD)SzkoleniaStażePośredn.pracy

RPLU.09.01.00-06-0116/16

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

973 761,00

973 761,00

827 696,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Czas na zmiany!

CEL GŁÓWNY:wyższa zdolność do zatrudnienia 60 os.(36K/24M):50 bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej oraz min.10 rolników i członków ich
RPLU.09.01.00-06-0118/15
rodzin,zarejestrowanych w PUP/MUP jako os.bezrobotne,zamierzających odejść z rolnictwa,w wieku 30 lat i więcej,zamieszkujących(w rozumieniu przepisów
KC)na terenie woj.lubelskiego,z czego min.36 os.stanowić będą os.długotrwale bezrobotne; min.6 os.powyżej 50 roku życia; min.3 os.niepełnosprawne,min.10 os.o
niskich kwalifikacjach.Cel zrealizowany w okresie od 1.08.2016 do 31.08.2017; GRUPA DOCELOWA: 60 osób(36 kobiet/24 mężczyzn) w tym: 1) 50 os.w wieku 30
lat i więcej,bezrobotnych,należących wyłącznie do następujących grup: min.4 os.w wieku 50 lat i więcej, min.30 kobiet, min.2 os.z niepełnosprawnościami, min.33
os.długotrwale bezrobotne, min.5 os.o niskich kwalifikacjach; 2)min.10 rolników i członków ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w MUP/PUP jako
os.bezrobotne,należących wyłącznie do następujących grup: min.2 os.w wieku 50 lat i więcej, min.6 kobiet, min.1 os.z niepełnosprawnościami, min.3
os.długotrwale bezrobotne, min.5 os.o niskich kwalifikacjach, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych,zamierzający
odejść z rolnictwa; -z terenu(zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC)woj.lubelskiego ZADANIA: 1.Indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z IPD;
2.Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb lubelskiego rynku pracy; 3.3-miesięczny staż zawodowy; 4.Pośrednictwo pracy. GŁÓWNE REZULTATY PROJ.: Objęcie
60 o.(36 kobiet/24 mężczyzn)wsparciem aktywizacji zawodowej w programie,uzyskanie kwalifikacji przez min.48 osób(min.80%),podjęcie zatrudnienia przez
min.27 os.(45%),z czego min.1 os.niepełnosprawną(min.24%),min.11 długotrwale bezrobotnych(min.28%).min.3 os.odchodzące z rolnictwa(min.22%). Wartość
projektu wynosi: 998 897,50 zł,wkład własny wynosi 49 944,88 zł.

7 CUBES SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

987 047,50

987 047,50

838 990,38

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2017-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej

Cel główny projektu to: Trwałe wejście na rynek pracy 60 os bezrobotnych, w tym 33mezczyzn i 27kobiet, grup defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 30.roku RPLU.09.01.00-06-0121/16
życia, poprzez zastosowanie wysokiej jakości instrumentów i usług rynku pracy w okr 01.6.2017-30.09.2018.Głównymi rezultatami projektu będą: - Liczba osób
pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu na poziomie 27 osób (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w
tej grupie to 45%); - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu na poziomie 54 osób (90% uczestników projektu) - Liczba osób pracujacych
w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu na poziomie 27 osób. Grupę docelową projektu stanowi 60 osób, w tym 27 kobiet i 33 mężczyzn,
zamieszkujących woj. lubelskie powiat bilgorajski, o stausie osób bezrobotnych. W szczegolności grupę docelową stanowią osoby: odchodzące z rolnictwa:
9 osób (15%), długotrwale bezrobotnych: 36osób (60%), powyżej 50. roku życia: 15 osób (25%), o niskich kwalifikacjach: 15 osob (25%), niepełnosprawne: 30
osób (50%). W projekcie zostaną zrealizowane następujące główne zadania: identyfikacja potrzeb szkoleniowych uczestników oraz aktualizacja/opracowanie IPD
dla każdej osoby, szkolenia z zakresu IC3, szkolenia zawodowe z zakresu ICT, potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji w procesie walidacji i certyfikacji,
organizacja staży zawodowych dla każdego uczestnika projektu w wimiarze 3 miesięcy, objęcie każdego uczestnika indywidualnym pośrednictwem pracy co
zwiększy jego szanse na znalezienie stałego zatrudnienia.

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 040 074,56

1 040 074,56

884 063,38

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Efektywny powrót na rynek pracy w województwie lubelskim

Projekt skierowany jest do 150 uczestników/czek (112 Kobiet i 38 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu całego województwa lubelskiego (w rozumieniu KC),
RPLU.09.01.00-06-0122/15
będących osobami bezrobotnymi(120 os.), w tym 80% długotrwale bezrobotnymi (96 os.) należącymi do I lub II profilu pomocy(75K i 21M). Co najmniej 15% tejże
grupy (23 osoby) stanowili będą rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w PUP/MUP, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2
hektarów przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. Natomiast 20% stanowić będą osoby bierne (30os.;21K i 9M). Dodatkowo co najmniej 5% całej grupy
docelowej (8 osób) stanowiły będą osoby z niepełnosprawnościami. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa wyżej wskazanych 150 osób (112 K i 38
M) i uzyskanie zatrudnienia w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie przez co najmniej 63 os., w tym: 29 os.(22 K i 7 M) długotrw.bezrb.i
25os.(20K i 5 M) bezrobotnych oraz 9 biernych zaw.(6K i 3M). Cel główny zostanie osiągnięty poprzez kompleksowy program aktywizacji zawodowej obejmujący:
poradnictwo zawodowe, w tym m.in. identyfikację potrzeb oraz szczegółową diagnozę sytuacji każdego z uczestników/czek zakończoną przygotowaniem
Indywidualnego Planu Działania (IPD); kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy; nabywanie, podnoszenie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji
zawodowych poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe (w tym m.in. z zakresu białej i zielonej gospodarki); jak również nabywanie lub uzupełnianie
doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez oferowane staże, powiązane ze szkoleniami
zawodowymi, w których w ramach projektu uczestniczył wybrany uczestnik/czka. Projekt realizowany będzie na terenie całego województwa lubelskiego w okresie
od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.

INDUSTRY PERSONNEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 805 057,10

1 805 057,10

1 534 298,53

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Profesjonalista na rynku pracy

Projekt jest profesjonalnym programem umożliwiającym zdobycie kwalifikacji sanitariusza szpitalnego i opiekuna socjalnego oraz doświadczenia zawodowego.
Ma zaowocować zdobyciem poprawą sytuacji minimum 65 kobiet bezrobotnych oraz biernych zawodowo z terenu województwa lubelskiego. Projekt zakłada
przygotowanie i wdrożenie programów aktywizacji zawodowej dla 80 kobiet - mieszkanek woj. lubelskiego w wieku 30 lat i więcej; w tym min. 64 bezrobotnych i
max 16 biernych zawodowo. W grupie bezrobotnych wsparcie skierowane zostanie min. do 10 kobiet odchodzących z rolnictwa i min. 40 kobiet długotrwale
bezrobotnych. Programy te oparte będą na trzech filarach: I-kompleksowe poradnictwo zawodowe zakończone przygotowaniem i wdrożeniem IPD dla każdego
uczestnika; II szkolenie zakończone zdobyciem nowych kwalifikacji potwierdzonych egzaminem zewnętrznym, III- staże u pracodawców zgodnych z profilem
szkoleń 4 m-c ; IV- pośrednictwo pracy zakończone podjęciem pracy przez min. 29 osób bezrobotnych, min. 12 osób długotrwale bezrobotnych, min.5osob
biernych zawodowo oraz min. 3 osoby odchodzące z rolnictwa. Kompleksowe działania dadzą osobom bez pracy pożądane na rynku kwalifikacje, perspektywy
dalszego rozwoju zawodowego oraz wesprą ich mobilność. Przez projekt znaczącą zwiększy się atrakcyjność zawodowa uczestników, co umożliwi im umożliwiają
wejście lub powrót ich na rynek pracy. Projekt spełnia KRYTERIA PREMIUJACE 1(biała gospodarka); 3( kwalifikacje zawodowe uzyska min 80% uczestników
szkoleń)

REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 960 416,00

1 960 416,00

1 666 353,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2018-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Praca szansą na osobisty rozwój

PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA min. 90% z 60 (36 kobiet/24 mężczyzn) osób bezrobotnych (w tym rolników i ich rodzin zarejestrowanych w
RPLU.09.01.00-06-0125/15
Powiatowym Urzędzie Pracy/Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne) i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (tj. osób fizycznych, które
zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z uwzględnieniem grup znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, tj. osób po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych do 31.07.2017
roku. GRUPĘ DOCELOWĄ stanowi 60 (36 kobiet/24 mężczyzn) osób w wieku 30 lat i więcej: 48 bezrobotnych (80% Uczestników Projektu) oraz 12 biernych
zawodowo (20% Uczestników Projektu) z terenu województwa lubelskiego (tj. osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa
lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),w tym: - 29 osób długotrwale bezrobotnych (min. 60% z 48 Uczestników Projektu) - 36 kobiet (min. 60%
Uczestników Projektu) - 24 osoby o niskich kwalifikacjach (min. 40% Uczestników Projektu) - 18 osób powyżej 50 roku życia (min. 30% Uczestników Projektu) - 8
osób odchodzących z rolnictwa (min. 15% z 48 Uczestników Projektu) - 3 osoby z niepełnosprawnościami (min. 5% Uczestników Projektu) ZADANIA: - Indywidualne
Plany Działania - Poradnictwo zawodowe - Szkolenia zawodowe - Staż zawodowy - Pośrednictwo Pracy WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ: W wyniku
realizacji projektu: - 45% osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie - 28% osób długotrwale bezrobotnych uczestniczących w projekcie - 30% osób biernych
zawodowo uczestniczących w projekcie - 24% osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie - 22% osób odchodzących z rolnictwa uczestniczących w
projekcie podejmie pracę po zakończeniu udziału w projekcie TERMIN REALIZACJI: 01.07.2016 roku-31.07.2017 roku MIEJSCE REALIZACJI: Województwo Lubelskie

CITYSCHOOL S.C. PAWEŁ KĘDZIERSKI, PIOTR KOSSOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

936 248,50

936 248,50

795 811,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2017-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Zawody przyszłości

Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 50 osób (28K,22M) z grup defaworyzowanych na rynku pracy (tj. K, osób w wieku 50 lat i więcej, OzN, ONK i
ODB) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących PK (w rozumieniu KC) w woj. lubelskim(w tym w 80% będą to os. bezrobotne a w 20% os. bierne zawodowo)
poprzez poradnictwo zawod. i IPD, staże, pośrednictwo pracy, wsparcie AON i szkol.zawodowe w zakresie: opiekun os. starszej/ pracownik biurowy/ kelner/
florysta oraz nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem przez min. 40 uczestników projektu (23K,17M) do 23.11.2018r. GD
projektu stanowi 50 osób (28K,22M) (KRYT.FORM.SPEC.NR6) w wieku 30 lat i więcej należących do grupy osób bezrobotnych (w tym rolników oraz
członków ich rodzin zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, prowadzących indywid. gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych,
zamierzających odejść z rolnictwa) oraz biernych zawodowo, z terenu PK z woj. lubelskiego (zamieszkujących w rozumieniu KC w PK), należących co najmniej
do jednej z następujących grup: - os. w wieku 50 lat i więcej (25%, tj. 13 os.) - długotrwale bezrobotni - kobiety - os. z niepełnospr.(min.50%GD-25os.) os. o niskich kwalifik. Główne rezultaty:
1) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 18 osób.
2) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 40 osób. Główne zadania:
poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne z opracowaniem IPD), szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe.

RPLU.09.01.00-06-0131/16

FUNDACJA "LIDERZY SUKCESU"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 093 108,80

1 093 108,80

929 142,48

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-11-23

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

DOBRA DROGA DO PRACY

Projekt "Droga do pracy". Termin realizacji od 01.06.2016 r. do 30.06.2017 r. Projekt realizowany na terenie całego województwa lubelskiego. Celem projektu jest
zwiększenie możliwości zatrudnienia 78 osób (min. 36 Kobiet) w wieku 30 i więcej lat pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na obszarze województwa
lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (co najmniej 80 procent uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, w tym co najmniej 60
procent osoby długotrwale bezrobotne, a co najmniej 15 procent osoby odchodzące z rolnictwa). Uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksowym, efektywnym
wsparciem: 1. Poradnictwem zawodowym z IPD. 2. Szkoleniami zawodowymi z egzaminem zewnętrznym m.in. w sektorze zielonej gospodarki: Technolog robót
wykończeniowych w budownictwie, Kurs prawo jazdy kat C i C+E z kwalifikacją wstępną, Pracownik biurowy z certyfikatem ECDL Core, Kucharz, Magazynier hurtownik z obsługą wózka jezdniowego. 3. Pośrednictwem pracy. 4. Trzymiesięcznymi stażami związanymi tematycznie ze szkoleniami. Dodatkowo dla
uczestników projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu i opieki nad os. zależną, wyżywienie/serwis kaw. podczas zajęć, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe,
stypendia szkoleniowe i stażowe. Po zakończeniu projektu co najmniej 45 proc. osób bezrobotnych biorących udział w projekcie, w tym co najmniej 28 proc. osób
długotrwale bezrob. i 24 proc. z osób z niepełnosprawnościami oraz co najmniej 22 proc. uczestników spośród osób odchodzących z rolnictwa podejmie
zatrudnienie.

RPLU.09.01.00-06-0132/15

NST SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

933 146,75

933 146,75

793 174,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-01

2017-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

PRACA W ZASIĘGU RĘKI

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to aktywizacja zawodowa (do 31.03.2019) 100 osób (60K/40M) w wieku 30 lat i więcej, zamieszk.na obszarze woj.lubelskiego[=WL] w
rozum.KC: 80 (48K/32M) bezrobotnych(=BB) [w tym 12(7K/5M) rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrorobotne w PUP/MUP zamierzających
odejść z rolnictwa] i 20(12K/8M) biernych zawodowo, należących co najmniej do jednej z grup:25 osób (15K/10M) w wieku 50 lat i więcej49 DBB(29K/20M)60 K8
ON(5K/3M)60 os.o niskich kwalifikacjach(36K/24M) ZADANIA:Analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP wraz z
opracowaniem/aktualizacją IPD oraz grupowe poradnictwo zawodowe – 100 UPSzkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany
kwalifikacji zawodowych, odpowiadające na zapotrzebowanie lubelskiego rynku pracy wraz z 3-miesięcznymi stażami powiązanymi ze szkoleniami (FORMUŁA A)
– dla 80 UP6-miesięczne staże zawodowe (FORMUŁA B) – dla 20 UPIndywidualne pośrednictwo pracy – 100 UP Udzielone wsparcie umożliwi osiągnięcie
założonego celu i rezultatów proj. Efektem proj.będzie uzyskanie kwalifikacji przez min. 65 UP oraz podjęcie zatrudnienia przez 45 UP (27K/18M) do 4 tygodni po
zakończeniu proj., a także osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej na poziomie:min.33% dla osób w wieku 50 lat i więcejmin.39% dla Kmin.33% dla
ONmin.30% dla długotrwale bezrobotnychmin.38% dla os.o niskich kwalifikacjachmin. 45% dla os.niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup docelowych[KRYT.
FORM. SPEC. 2].Wskaźniki te mierzą odsetek UP z danych grup, którzy w ciągu 3 m-cy od końca udziału w proj. podjęli zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy na
min.3 m-ce i min. 1/2 etatu lub cywilnoprawny na min. 3 m-ce z wynagrodzeniem w wysokości min. 3-krotności minimal. wynagrodzenia za pracę/podjęli
działalność gospodarczą, prowadzoną min. przez 3 m-ce od końca udziału w proj.; pomiar każdorazowo 3 m-ce od zakończenia udziału UP w proj.w obu edycjach.
Projekt realizowany w okresie 01.09.201

RPLU.09.01.00-06-0133/16

STOWARZYSZENIE PROREW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 492 642,85

1 492 642,85

1 268 746,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Szkolenie + staż = praca

Celem głównym projektu jest podniesienie do 31.12.2017 aktywności zawodowej 64(35K) osób bezrobotnych oraz 16(9K) biernych zawodowo, zamieszkałych na
terenie powiatu janowskiego i włodawskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 34 osoby do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie. W wyniku
realizowanych działań kwalifikacje zawodowe uzyska 52 osoby bezrobotne, 13 osób biernych zawodowo, 32 osoby długotrwale bezrobotne oraz 16 osób z
niepełnosprawnościami. Efektem projektu będzie podjęcie pracy/ działalności gospodarczej przez 29 osób bezrobotnych, 5 osób biernych zawodowo, 11 osób
długotrwale bezrobotnych oraz 5 osób z niepełnosprawnościami, objętych wsparciem. 3 rolników prowadzących gospodarstwo rolne do 2 ha znajdzie
zatrudnienie poza sektorem rolnym. Po opuszczeniu projektu 11 osób biernych zawodowo będzie poszukiwać pracy. Projekt skierowany jest do 80(44K) osób w
wieku 30 lat i więcej: 1) BEZROBOTNYCH-64 os(35K), w tym: długotrwale bezrobotnych (nieprzerwanie ponad 12 m-cy) - 39os(20K); rolników i członków ich rodzin
zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do 2ha, zamierzających odejść z rolnictwa -12os(7K) 2) BIERNYCH
ZAWODOWO - 16os (9K,) zamieszkałych (zgodnie z kodeksem cywilnym) na terenie powiatu janowskiego lub włodawskiego, należących co najmniej do jednej z
grup: osoby powyżej 50 roku życia -16os(6K); osoby długotrwale bezrobotne-39os(20K); kobiety-44; osoby z niepełnosprawnościami-20(7K); osoby o niskich
kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) -51os (23K). W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: utworzenie Indywidualnych Planów Działań;
szkolenia zawodowe zgodnie z potrzebami pracodawców: kucharz, fryzjer, elektryk, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
zakończone egzaminami zewnętrznymi; grupowe poradnictwo zawodowe - warsztaty z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy; pośrednictwo pracy; staże
zawodowe zg. z kierunkami szkoleń (6 m-cy).

RPLU.09.01.00-06-0134/15

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 761 265,46

1 761 265,46

1 497 075,64

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2018-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

AKTYWIZACJA = PRACA

Celem głównym projektu jest podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia w okresie od 02.2017-03.2018 r., przez co najmniej 23 os. bezrobotne (w tym
długotrwale bezrobotne, niepełnosp. i odchodzące z rolnictwa) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu parczewskiego,
poprzez nabycie i/lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych dzięki kompleksowej aktywizacji edukacyjno-zawodowej uzyskanej w ramach projektu. Przyczyni
się do osiągnięcia zakładanego celu szczegółowego SZOOP Oś Priorytetowa 9 Rynek pracyCelu nadrzędnego powiatu Parczewskiego - Strategia Rozwoju Powiatu
Parczewskiego na lata 2014-2020. Ponadto zgodny jest z Celem 3 STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020i Strategią Polityki
Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Kluczowe rezultaty projektu będą wyrażone wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej na poziomie ok
45% os bezrobotnych (23 os), 28% os. długotrwale bezrobotnych (9 os), os. niepełnosprawne 19% tj 1 osoba i 22% osób odchodzących z rolnictwa tj 2 os. i liczba
osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 80% 40os
zaś ich trwałość będzie wynikać z kompleksowej zindywidualizowanej ścieżki rozwoju z której UP skorzystają w ramach projektu. Uczestnikami projektu(UP) będą
50 osób bezrobotnych w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach (25 kobiet i 25 mężczyzn) w tym 8 osób rolników lub członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne
gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. UP z obszaru woj. lubelskiego (powiat parczewski) Programy
aktywizacji zawodowej obejmujące kilka form wsparcia: poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe (IPD) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia,
uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy) pośrednictwo pracy staże/praktyki
zawodowe.

RPLU.09.01.00-06-0139/15

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "ELEKTRO-LECH" ŁUKASZ GRZEGORZ
MISIEJUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

926 702,50

926 702,50

787 697,13

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-01

2018-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.09.01.00-06-0123/15

Dobry zawód gwarancją pracy

CEL GŁÓWNY: zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 100 osób, w wieku powyżej 30 lat, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,w tym w
szczególności osób starszych powyżej 50 roku życia,z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach,a także zwiększenie
szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa poprzez zapewnienie kompleksowego programu aktywizacji zawodowej(doradztwo zawod.,wysokiej jakości
kursy,staże zawodowe) do 31.10.2018 Gr.docelową P stanowi 100 os. bezrobotnych,w tym 55 K i 45M (kryt.formal.specyf.6),w wieku 30 lat i więcej,a w
szczególności: 25 os.w wieku 50 lat i więcej,co stanowi 25%gr.docel(kryt.prem.3) 55 kobiet(55%) 60os.długotrwale bezrob,co stanowi
60%os.bezrob.(kryt.formal.1) 5 osób z niepełnosprawnością 70 os.o niskich kwalifik. 15 rolników i/lub członków ich rodzin (min.15%os.bezrobotnych-zgod.z
kryt.formal.specyficz.1 GŁÓWNE ZADANIA zapewniające kompleksowość wsparcia: -poradnictwo zawodowe indyw.i grupowe -szkolenia zawodowe -staże
zawodowe Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WL 2014-20 poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacyjne przczyniające się
do osiągnięcia wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych kategorii (zgod. z kryt.formalnym 2). W wyniku udziału w projekcie zostanie
opracowanych 100 IPD, szkolenieniem obętych zostanie 100 os. oraz 100 os. zostanie skierowanych na co najmniej 4 m-czne staże zawodowe u Pracodawców.
Wynikiem realziacji działań projektowych będzie efektywność zatrudnieniowa - min. 37 os. podejmie zatrudnienie. Projekt zgod.z PZP, prawodawstwem
krajowym, SZOOP RPOWL 2014-20, polit. i zasad.wspólnotowymi(zasadą rownych szans i niedyskryminacji, w tym dostęp dla os. z niepełnospraw.) i koncepcją
zrównoważonego rozwoju. P bez pomocy publicz.

RPLU.09.01.00-06-0140/16

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 509 376,56

1 509 376,56

1 282 970,08

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej

Projekt stanowi odpowiedź na problem niskiego poziomu aktywności zawodowej i niskiej atrakcyjności zatrudnieniowej osób w wieku 30 lat i więcej,
bezrobotnych, zamieszkałych w woj. lubelskim, należących co najmniej do jednej z następujących grup: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i
więcej, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zamierzające odejść z rolnictwa. Głównym celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa i wyższa
atrakcyjność zatrudnieniowa u min. 95% ze 100 uczestników projektu, do 31.08.2018 r. Grupę docelową stanowią w 100% osoby bezrobotne (zarejestrowane w
PUP/MUP, dla których ustalono I lub II profil pomocy), zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. lubelskiego, w tym min. 60% to
osoby w wieku 50 lat i więcej, min. 70% to osoby o niskich kwalifikacjach, min. 80% stanowią kobiety, min. 80% to osoby długotrwale bezrobotne, min. 15% to
rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. W ramach
projektu przewiduje się realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących: szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany
kwalifikacji zawodowych i przygotowujące do pracy w sektorze usług medyczno-opiekuńczych (biała gospodarka) oraz 3-4-mies. staże powiązane ze szkoleniami
dla 100 UP oraz indywidualne pośrednictwo pracy dla ostatnich 4 grup. Wsparcie w ramach projektu każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb
uczestnika - wszyscy UP zostaną objęci IPD. Dodatkowo 50% UP objętych zostanie poradnictwem zawodowym. Rezultatem realizacji projektu będzie m.in.
uzyskanie kwalifikacji przez min. 80 uczestników projektu (80% UP). W okresie do 4 tygodni od zakończenia przez danego uczestnika udziału w projekcie,
pracować będzie: min. 45% bezrobotnych UP i min. 28% UP długotrwale bezrobotnych (łącznie z pracującymi na własny rachunek). Okres realizacji projektu:
1.09.2016-31.08.2018.

RPLU.09.01.00-06-0141/15

LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 509 693,60

1 509 693,60

1 283 239,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2018-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Lubelscy Fachowcy

Projekt zakłada aktywizację zawodową 144 osób w tym (29 kobiet) zamieszkałych na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu KC w wieku 30 lat i więcej,
RPLU.09.01.00-06-0162/16
bezrobotnych (116 os., w tym 18 os. odchodzących z rolnictwa) i biernych zawodowo (28 os.), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 30
os. posiadających niskie kwalifikacje (ISCED3 – włącznie), 8 osób niepełnosprawnych, 70 długotrwale bezrobotnych, 36 os. w wieku 50+ poprzez zdobycie
kwalifikacji zgodnych z ich predyspozycjami i zapotrzebowaniem rynku oraz poprzez pozostałe działania aktywizacyjne (w tym staże dla części UP) w okresie 24 mcy (01.07.2017 r. – 30.06.2019r.), w konsekwencji natomiast podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 48 os., (w tym 12 K), co bezpośrednio przyczyni się do
realizacji celów szczegółowych dla konkursu RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16– zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy oraz poprawę szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

J&P MORITZ CONSULTING GROUP JACEK POPROCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 991 795,29

1 991 795,29

1 693 025,99

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kompetencji i doświadczeń zawodowych 120osób (70K i 50M) zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby
RPLU.09.01.00-06-0163/15
bezrobotne z terenu woj. lubelskiego Grupa docelowa: 100 osób (60K i 40M)-osoby bezrobotne w tym: 20 % osoby odchodzące z rolnictwa,60% długotrwale
bezrobotne (KRYT FORM 1),50% os z niepełnosprawnościami(KRYT PREM 4) W ramach projektu każdy z UP objęty zostanie kompleksowym wsparciem,
uwzględniającym min 3 formy wsparcia pomocy (KRYT F 4), które zostaną zidentyfik u danego UP, jako niezbędne w celu poprawy syt na rynku pracy lub uzyskania
zatrudnienia i dostos do indywidualnych potrzeb UP określonych w Indywidualnym Planie Działania (IPD)(KRYT F 3). Zadania: 1.Identyfikacja potrzeb osób
pozostających bez zatrudnienia oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania 2. POŚREDNICTWO PRACY I PORADNICTWO ZAWODOWE, 3. SZKOLENIA Z
ZAKRESU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I ZAWODOWE PROWADZĄCE DO PODNIES, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI ZAWOD ZWIĄZ Z BRANŻAMI BIAŁEJ I
ZIELONEJ GOSPODARKI 5. STAŻE LUB PRAKTYKI ZAWODOWE (4 m-ce). Projekt zakłada: WSKAŹNIKI PRODUKTU L.osób bezrobotnych, w tym długotrwale, objętych
wsparciem w programie-120; L.osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie -72; L.osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w
progr-60; L.osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w progr-120; L.osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie - 24 WSKAŹNIKI
REZULTATU BEZP L.osób pracujących, łącznie z prowadząc działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu -55 L.osób, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu- 108 L.osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu - 55. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniesie dla:
ON-24% (KRYT Pr 2);długotrwale bzb- 28%; bezrobotnych-45% ;osób odchodzących z rolnictwa-22% (w sekt pozarolniczych) (KRYT F 2)Okres realizacji:2016-09-01 2018-06-30, obszar: woj. lubelskie

EUROSOLUTIONS JAN DYMEK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 832 688,00

1 832 688,00

1 557 784,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

LUBELSCY ZAWODOWCY

Projekt zakłada aktywizację zawodową 192 osób w tym (39 kobiet) zamieszkałych na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu KC w wieku 30 lat i więcej,
RPLU.09.01.00-06-0164/16
bezrobotnych (154 os., w tym 24 os. odchodzących z rolnictwa) i biernych zawodowo (38 os.), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 51
os. posiadających niskie kwalifikacje (ISCED3 – włącznie), 96 osób niepełnosprawnych, 93 długotrwale bezrobotnych, 48 os. w wieku 50+ poprzez zdobycie
kwalifikacji zgodnych z ich predyspozycjami i zapotrzebowaniem rynku oraz poprzez pozostałe działania aktywizacyjne (w tym staże dla części UP) w okresie 24 mcy (01.10.2017 r. – 30.09.2019r.), w konsekwencji natomiast podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 96 os., (w tym 16 K), co bezpośrednio przyczyni się do
realizacji celów szczegółowych dla konkursu RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16– zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy oraz poprawę szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. Osoby bezrobotne, które wezmą udział w projekcie będą należały do I lub II
profilu pomocy (tzw. Bezrobotni aktywni lub wymagający wsparcia) w rozumieniu art.33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.

RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

3 294 097,54

3 294 097,54

2 799 982,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Zdobądź zatrudnienie!

Cel główny- Wzrost aktywności zawodowej i społecznej, oraz zdolności do zatrudnienia u GD: 90 osób (46K,44M)w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych ( w tym
także rolników i członków ich rodzin prowadzących gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa) i biernych
zawodowo należących do co najmniej jednej z wybranych grup: osoby w wieku 50+,kobiety, osoby niepełnosprawne, os.długotrwale bezrobotne,os. o niskich
kwalifikacjach z województwa lubelskiego, w szczególności z pow.lubartowskiego,kraśnickiego,chełmskiego grodzkiego i
ziemskiego,włodawskiego,krasnostawskiego,bialskiego ziemskiego i grodzkiego,hrubieszowskiego od 01.10.2016 do 31.05.2018r. poprzez kompleksowe wsparcie
(+3 msc od zakończenia udziału w P ostatniego UP) znajdzie zatrudnienie: -min.45% bezrobotnych -min.28% osób długotrwale bezrobotnych -min. 30% osób
biernych zawodowo -min.24% osób niepełnosprawnych (kryt.strat2) -min. 22% UP spośród osób odchodzących z rolnictwa podejmie zatrudnienie w sektorze
pozarolniczym (odejście z KRUS do ZUS) Kluczowe rezultaty projektu: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po
opuszczeniu programu-27 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 75 osób Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po
opuszczeniu programu-3 osoby Zadania: 1. Identyfikacją potrzeb uczestników projektu (IPD) dla 100% UP (90UP) 2. Poradnictwo zawodowe dla osób
niepełnosprawnych w ramach identyfikacji potrzeb 14UP 3. Szkolenia prowadzące do nabycia,podniesienia,uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych( w
tym organizacja szkoleń połączona z praktyką u pracodawcy) (max78UP, 6grup x13os)4. Dedykowane kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy dla
100%UP (90UPx 6h) 5. Staże 3-miesięczne lub 5-miesięczne (max 73UP x 3 msc lub 5 msc), 6. Staże 4-miesięczne lub 5-miesięczne (max 11 UP x 4 msc lub 5 msc)

CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

961 839,95

961 839,95

817 563,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-01

2018-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Lubelska Akademia Sukcesu

CEL: Aktywizacja zawodowa poprzez rozwój kwalifikacji i doświadczeń zawodowych 60osób (36K i 24M) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
RPLU.09.01.00-06-0166/16
które są bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo w tym zarejestr w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne z
obszaru woj.lubelskiego - powiaty:włodawski, hrubieszowski , krasnostawski, świdnicki, lubartowski, parczewski do 10.2018. GD: 60 os (30K,24M) Zg z SZOP RPO
WL GD: Osoby w wieku 30 + BZB oraz BZ z terenu WL (w przyp osób fiz pracują lub zamieszk na obszarze WL w roz KC) znajdujące się w szczeg syt na rynku
pracy(50+,DBZB,K,OZN,ONK) oraz rolnicy i członkowie ich rodzin 30+ zarejestrw PUP jako BZB z terenu WL (50+,DBZB,K,OZN,ONK) prowadzący indywid gosp rolne
do wielkości 2 ha przel., zamierzający odejść z rolnictwa. 80% BZB, w tym: DBZB- 60%; OZR –15% (KFS 1), 25%-50+(KPR 3) 50%-OZN(KPR 4) Efektywność zatrudn na
poziomie co najmniej: dla osób 50+ -33%;K-39%;OZN-33%;ONK - 38%, długotrwale bezrobotnych 30%. Efektywność zatrudnieniowa mierzona zgodnie z wytycznymi
w zakresie rynku pracy EFS 2014 - 2020 (KFS 2) DZIAŁANIA: IPD, Poradnictwo zawodowe,Pośrednictwo pracy, Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia,
zmiany kwalifikacji zawodowych, Staże zawodowe. 90%UP bioracych udział w szkoleniach nabędzie kwalifikacje zawod po opuszczeniu progr. GŁ.WSKAŹNIKI: L. os
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 30UP; L. os, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu -54UP; L.
osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 50 UP; L. osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
-30 UP L. osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie-10UP L. osób 50+ objętych wsparciem w programie – 10UP L.osób odchodzących z rolnictwa
objętych wsparciem w programie- 8UP Termin:08.2017-10.2018 Obszar: WL -powiaty:włodawski, hrubieszowski , krasnostawski, świdnicki (oraz dodan

BUSINESS CITY MAŁGORZATA MAJEWSKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 039 810,25

1 039 810,25

883 838,71

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2019-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

ZNÓW AKTYWNI!-powrót na rynek pracy

CEL GŁÓWNY: Podniesiona zdolność do zatrudnienia 84UP(min.47K,37M)osób w wieku 30 lat i więcej,bezrobotnych i biernych zawodowo,które znajdują się w
szczególnie trudnej syt.na rynku pracy, zamieszkujących zg.z art.25 kodeksu cywilnego na obszarze woj.lubelskiego, osiągnięta w okresie IX.2017r.IX.2018r.poprzez udział w proj.i otrzymanie przez UP kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej prowadzącego do podjęcia zatrudnienia przez
min.38 os.. GRUPA DOCELOWA: Projekt obejmie wsparciem 84 os.(47K/37M)z obszaru woj.lubelskiego(w przypadku os. fizycznych zam.one na obszarze WL w
rozumieniu przepisów KC)w wieku 30 lat i więcej, w 100%należących do grup: -min.80%GD(68os.)os.bezrobotne; -max.20%GD(16os.)os.bierne zawodowo; min.55%GD(47os.)kobiety; -min.5%GD(5os.)ON; -min.60% z os.bezrobotnych(41os.)os.DB; -WN założył prioryt. traktowanie os.o niskich kwalifikacjach
(tj.os.posiadaj.wykszt.na poz.do ISCED3włacznie),będą stanowiły min.30%GD(26os.)oraz os. w wieku 50 lat i więcej będą stanowiły min.25%GD(21os.)os. dodatkowe pkt. podczas rekrutacji trzymają os. z GD zam. obszary wiejskie. -min.15% spośród OB tj.(11os.)będą stanowili rolnicy i członkowie ich
rodzin,zarejestrowani w PUP/MUP,prowadzący gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. ZADANIA: Poradnictwo
zawodowe - opracowanie dla każdego UP IPD. Pośrednictwo pracy. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych. Staże zawodowe. GŁÓWNE WSKAŹNIKI: 1)EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA w zależności od grupy na poz.: 33% dla osób 50 lat i więcej; 39% dla K;
33% dla ON; 38% dla osób o niskich kwalifikacjach; 30% dla os.DB; 45% dla UP niekwalifikujących się do ww. grup. 2)Liczba os.które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu-MIN.80% UP; 3)Liczba os.pracujących,łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek,po opuszczeniu programu –MIN.38 UP;
4)Liczba os. pracujących w sektorze pozarolnicznym po o

RPLU.09.01.00-06-0168/16

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 530 970,85

1 530 970,85

1 301 325,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Kwalifikacje i Doświadczenie

Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 100 osób (55K,45M) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w (w rozumieniu KC) woj. lubelskie (w tym w
80% będą to os. bezrobotne a w 20% -os. bierne zawodowo) poprzez poradnictwo zawod. i IPD, staże, pośrednictwo pracy i szkol.zawodowe w zakresie: montaż
odnawialnych źródeł energii/ grafika komputer./ kadry i finanse/ księgowość/ magazynowanie oraz nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych
certyfikatem przez 85 uczestników projektu (47K, 38M) do 31.05.2018 r. Kluczowe rezultaty: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 85 Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu-3 GD projektu jest 100 osób (55K,45M) w wieku 30 lat i więcej należących do
grupy osób bezrobotnych (w tym rolników oraz członków ich rodzin zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne
gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa) oraz biernych zawodowo z terenu woj. lubelskiego (zamieszkujących
w rozumieniu KC w WL), należących co najmniej do jednej z następujących grup: a) os. w wieku 50 lat i więcej; b) kobiety; c) osoby z niepełnosprawnościami; d)
osoby długotrwale bezrobotne; e) osoby o niskich kwalifikacjach. W skład grupy docelowej wchodzą: a) w 80% os. bezrobotne (80 os.), w tym osoby odchodzące z
rolnictwa - co najmniej 15% (12 os.), a os. długotrwale bezrobotne - co najmniej 60% (48 os.), b) w co najmniej 50% os. z niepełnosprawnościami (50 os.), c) w
55% kobiety (55 os.) W przypadku OB zarejestrowanych w urzędzie pracy - wsparcie skierowane będzie do OB, które należą do I lub II profilu pomocy. Zadania w
ramach projektu: 1. Poradnictwo zawodowe i identyfikacja potrzeb z utworzeniem IPD. 2. Szkolenia. 3. Pośrednictwo pracy. 4. Staże zawodowe. 5. Pośrednictwo
pracy.

RPLU.09.01.00-06-0169/15

CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 370 145,60

1 370 145,60

1 164 623,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2018-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

NOWY ZAWÓD - nowa przyszłość

CEL:ZWIĘKSZONA ZDOLNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA 84osób (min.60%kobiet) w wieku 30lat i więcej, bezrobotnych (min.80% tj.68os.)oraz biernych zawodowo
RPLU.09.01.00-06-0169/16
(16os.),zamieszkujących w woj.lubelskim w roz.przepisów KC,należących co najmniej do jednej z następujących grup:os.wieku 50+
(min.25%),K(min.60%),ON(min.5%),os.długotrwale bezrobotne(min.60%),os.o niskich kwalifikacjach(min.30%)i min.15%os.odchodzących z rolnictwa (należących
do co najmniej jednej z gr:os.w wieku 50+,os.niepełnosprawnych,kobiet,os.długotrw.bezrobotne,os.o niskich kwalif.)zamieszkujących w woj. lubelskim w
roz.przepisów KC,poprzez oferowane wsparcie w okresie:01.09.2017-30.06.2018. GRUPA DOCELOWA to 84 osoby (minimum 60% kobiet), w wieku 30 lat i więcej
bezrobotne (minimum 80% tj. 68 osób) oraz bierne zawodowo (16 osób), zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie
woj.lubelskiego,należące co najmniej do jednej z grup: ?os.w wieku 50lat i więcej-min.25% ?kobiety-min.60% ?os.niepełnosprawne-min.5% ?os.długotrwale
bezrobotne-min.60% ?os.o niskich kwalifikacjach-min.30% oraz min.15%UP stanowić będą rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30lat i więcej zarejestrowani
w PUP/MUP jako os.bezrobotne zamieszkujący na terenie woj.lubelskiego w rozumieniu pzrzepisów KC należące co najmniej do jednej z grup:os.w wieku 50lat i
więcej,os.długotrwale bezrobotnych, kobiet,os.niepełnosprawnych,os.o niskich kwalifikacjach-prowadzący indywid.gospodarstwa rolne do 2ha przeliczeniowych,
zamierzający odejść z rolnictwa. ZADANIA: Identyfikacja umiejętności,predyspozycji i potrzeb UP (w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy) poprzez
opracowanie/aktualizację IPD Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy Szkolenia zawodowe Staże REZULTATY: Liczba osób,które uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu programu - min.68osób Liczba osób pracujących,łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek,po opuszczeniu programu - min.38osób
Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po o

"O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 006 225,92

1 006 225,92

855 292,03

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Lubelski Program Aktywizacji Zawodowej

Celem projektu realizowanego w Partnerstwie Organizacji pozarządowej oraz Instytucji szkoleniowej p.t. "Lubelski Program Aktywizacji Zawodowej" jest
zwiększenie dostępu do zatrudnienia 50 osób (w tym 20K i 30M) w wieku 30 i więcej lat zamieszkałych w województwie lubelskim, znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych) oraz osób odchodzących z rolnictwa,
umożliwiająca podjęcie zatrudnienia i wejście na rynek pracy w wyniku uzyskanego wsparcia w okresie od od 1.01 do 31.12.2017r. Grupę docelową stanowią
osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego – 50 osób(20K 30M) w 100% osoby bezrobotne należące do następujących grup: osoby
długotrwale bezrobotne (70%)-35 os. w tym 10 to kobiety oraz rolnicy i członkowie ich rodzin 15 os.(10K 5M)-30% w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w
PUP/MUP jako osoby bezrobotne.Głównymi rezultatami projektu są: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po
opuszczeniu programu-16 osób,Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-40 osób, Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po
opuszczeniu programu-5 osób. Główne zadania to: 1.Indywidualny Plan Działania, 2.Pośrednictwo pracy, 3.Szkolenia zawodowe oraz 4.Staże.

RPLU.09.01.00-06-0178/16

STOWARZYSZENIE CZARNO-BIAŁE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

622 562,50

622 562,50

529 178,13

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

NOWE PERSPEKTYWY - program wsparcia aktywności zawodowej osób w wieku lat 30 i więcej, znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na lubelskim rynku pracy, w tym osób odchodzących z rolnictwa

CELEM GŁÓWNYM projektu jest ZWIĘKSZENIE, w okresie I.2018-IV.2019,, ZATRUDNIENIA 60 osób bez pracy (30 K, 30 M): bezrobotnych lub biernych zawodowo, w
wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w roz. KC na terenie woj. lubelskiego, w tym min. 8 osób odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin, znajdujących
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich
kwalifikacjach. GŁÓWNE REZULTATY:osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu, w tym: min. 22
bezrobotne, w tym min. 9 długotwale oraz min. 4 bierne zawodowo, a pośród nich: min. 6 osób niepełnosprawnychmin. 2 osoby odchodzące z rolnictwamin. 48
osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programuosoby, które podjęły zatrudnienie w wymiarze min. 3 miesięcy, wg wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej, na poziomie zgodnym z minimalnymi wymaganiami w tym zakresie. GRUPĘ DOCELOWĄ stanowi 60 osób fizycznych (30K, 30M) w wieku lat 30 i
więcej, zamieszkujących (w roz. KC) woj. lubelskie, w tym min. 8 osób odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin, będących w szczególnie trudnej sytuacji
na RP, tj. osób w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób niepełnosprawnych oraz o niskich kwalifikacjach, w tym:24 K i 24
M bezrobotnych6 K i 6 M biernych zawodowo ZADANIA W PROJEKCIE:INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZEKOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO
PRACYKURSY/SZKOLENIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWESTAŻE U PRACODAWCÓW

RPLU.09.01.00-06-0184/16

KOMPASS INVEST SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

869 109,13

869 109,13

738 742,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Szansa na aktywność

Projekt jest propozycją wsparcia aktywności zawodowej w wieku 30 lat i więcej (w dniu rozpoczęcia udziału w proj. ukończyły 30 r.ż)w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego. Celem głównym projektu jest "zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie do dnia
31.08.2018 roku u min. 68 os. z grupy 75 uczestn.proj. (45K i 30M) w wieku 30 lat i więcej (w dniu rozpoczęcia udziału w proj. ukończyły 30 r.ż) znajdujących się w
szczeg. trudnej sytuacji na rynku pracy (60 os.bezrobotnych posiad. I lub II profil w tym 36 długotrwale bezrobotnych i 9 odchodzących z rolnictwa oraz 15 os.
biernych zawod.) w tym 50% uczestników z niepełnosprawnościami, 20% osób o niskich kwalifikacjach i 25% os. W wieku 50+ zamieszkujacych na terenie woj.
Lubelskiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy“ Przedsięwzięcie dzięki kompleksowemu wsparciu obejmujacemu: 1)
Identyfikację i diagnozę potrzeb (opracowanie IPD) 2) Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy 3) Szkolenia zawodowe zgodne z IPD 4)5 miesięczne staże
zawodowe pozwoli osiagnąć założone rezultaty w postaci nabycia kwalifikacji przez min.80% uczestników / -czek, podjecie zatrudnienia do 4 tygodni od
zakończenia udz. w proj. oraz wysokie wskaźniki efektywności zatrudnieniowej. Tym samym projekt trwale przyczyni się do zmiany sytuacji zawodowej
uczestników i uczestniczek

RPLU.09.01.00-06-0192/16

CREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 352 652,00

1 352 652,00

1 149 754,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Pełnosprawni na rynku pracy

Projekt jest propozycją wsparcia aktywności zawodowej osób w wieku 30 lat i więcej (w dniu rozpoczęcia udziału w proj.ukończyły 30r.ż) w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego. Celem głównym projektu jest "zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie do dnia
30.06.2018 roku u min. 48 os. z grupy 60 uczestn.proj. (36K i 24M) w wieku 30 lat i więcej (w dniu rozpoczęcia udziału w proj.ukończyły 30r.ż) znajdujących się w
szczeg. trudnej sytuacji na rynku pracy (48 os.bezrobotnych posiad. I lub II profil w tym 29 długotrwale bezrobotnych i 8 odchodzących z rolnictwa oraz 12 os.
biernych zawod.) przy czym 100% uczestników z niepełnosprawnościami, 20% osób o niskich kwalifikacjach i 25% os. w wieku 50+ zamieszkujacych na terenie
woj. lubelskiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy“ W wieku 50+ zamieszkujacych na terenie woj. Lubelskiego poprzez
podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy“ Przedsięwzięcie dzięki kompleksowemu wsparciu obejmujacemu: 1) Identyfikację i diagnozę
potrzeb (opracowanie IPD) 2) Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy 3) Szkolenia zawodowe zgodne z IPD 4)5 miesięczne staże zawodowe pozwoli osiagnąć
założone rezultaty w postaci nabycia kwalifikacji przez min.80% uczestników / -czek, podjecie zatrudnienia do 4 tygodni od zakończenia udz. w proj. oraz wysokie
wskaźniki efektywności zatrudnieniowej. Tym samym projekt trwale przyczyni się do zmiany sytuacji zawodowej uczestników i uczestniczek

RPLU.09.01.00-06-0193/16

CREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 126 425,60

1 126 425,60

957 461,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy

Celem głównym projektu jest: Aktywizacja zawodowa 50 osób (w tym 20K i 30M) w wieku 30 i więcej lat zamieszkałych w województwie lubelskim, znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych) oraz poprawa szans na
zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia i wejście na rynek pracy w wyniku uzyskanego wsparcia do 4 tygodni od
zakończenia udziału w projekcie. Główne rezultaty:Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu16 os.,Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-40 os.,Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu5os. Grupa docelowa:50 UP (100%) to osoby bezrobotne, w tym 42 osób długotrwale bezrobotnych, 8 osób to rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w
PUP/MUP jako osoby bezrobotne, 15 osób to osoby w wieku 50 lat i więcej. Zadania przewidziane do realizacji: Zadanie 1.Indywidualny plan działnia - każda
osoba zostanie objęta 4 godzinnym indywidualnym doradztwem zawodowym podczas którego zostanie przeprowadzona diagnoza predyspozycji zawodowych
oraz opracowane IPD dla 50 osób. Zadanie 2. Poradnictwo zawodowe - zostanie zorganizowana diagnoza potrzeb szkoleniowych w ramach indywidualnego
poradnictwo zawodowe dla 50 osób. Zadanie 3. Szkolenia zawodowe - zostanie zorganizowanych 5 szkoleń, każde zakończy się egzaminem zewnętrznym
potwierdzającym zdobycie kwalifikacji zawodowych. Zadanie 4 Staże - dla każdej osoby zostanie zorganizowany 4 miesięczny staż. Zadanie 5. Pośrednicto pracykażdy z uczestników zostanie objęty pośrednictwem pracy podczas którego zostaną opracowane dokumenty aplikacyjne oraz przedstawione oferty pracy.

RPLU.09.01.00-06-0196/16

MIASTO LUBLIN/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

615 750,00

615 750,00

523 387,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Kuźnia kadr

Celem projektu "Kuźnia kadr" jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia 50 osób (w tym 20K i 30M) w wieku 30 i więcej lat zamieszkałych w województwie
lubelskim, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych) oraz
osób odchodzących z rolnictwa, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia i wejście na rynek pracy w wyniku uzyskanego wsparcia w okresie 1.0917.-31.08.2018r.
Grupę docelową stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego – 50 osób(20K 30M) w 100% osoby bezrobotne należące do
następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne (70%)-35 os. w tym 10 to kobiety oraz rolnicy i członkowie ich rodzin 15 os.(10K 5M)-30% w wieku 30 lat i
więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne.Głównymi rezultatami projektu są: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po opuszczeniu programu-16 osób,Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-40 osób, Liczba osób pracujących w
sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu-5 osób. Główne zadania to: 1.Indywidualny Plan Działania, 2.Pośrednictwo pracy, 3.Szkolenia zawodowe oraz
4.Staże.

RPLU.09.01.00-06-0197/16

SANNORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

603 713,75

603 713,75

513 156,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.09.01.00-06-0165/15

Dobra zmiana - program aktywizacji zawodowej osób 30+

Projekt pt. "Dobra zmiana - program aktywizacji zawodowej osób 30+" będzie realizowany w okresie od 01.09.2017r. do 31.01.2019r. na obszarze woj.
RPLU.09.01.00-06-0198/16
lubelskiego. CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Podwyższony poziom zdolności do zatrudnienia u min. 90% z gr. 100 os. bez pracy (os. znajdujące się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, os. odchodzące z rolnictwa), w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących (zg. z KC) na terenie woj. lubelskiego poprzez udział Uczestników Projektu w
zajęciach poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleniach, stażu w terminie od 01.09.2017r.- 31.01.2019. GRUPA DOCELOWA to 100 osób w wieku 30
lat i więcej, bezrobotne i bierne zawodowo oraz rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotne prowadzący
indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa, należące co najmniej do jednej z następujących grup: os.
w wieku 50 lat i więcej, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach. GŁÓWNE WSKAŹNIKI PROJEKTU: -min. 80%
Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje po zakończeniu projektu -100% UP objętych zostanie Indywidualnym Planem Działania Planowanym efektem realizacji
projektu jest też spełnienie wskaźników efektywności zatrudnieniowej: - dla os. w wieku 50 lat i więcej – 33% - dla kobiet – 39% - dla os. z niepełnosprawnościami
– 33% - dla os. długotrwale bezrobotne – 30% - dla os. o niskich kwalifikacjach – 38% - dla os. nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup – 45% ZADANIA: Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (4h/1os. dla 100 os.) -Pośrednictwo Pracy (min. 10h/1os. dla 100 osób) -wysokiej jakości szkolenia zawodowe (10 gr.
szkoleniowych 10 os.) -staże (4 m-c dla 100 osób)

POLSKA GIEŁDA PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 341 694,08

1 341 694,08

1 140 439,96

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Pora na zmiany

Cel ogólny proj. to zwiększenie szans zatrudn. 80 osób bez zatrudn. w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w pow. łuk./ryck./puław., poprzez indyw. i kompleks.
RPLU.09.01.00-06-0204/16
aktywiz. eduk.-zaw. do VIII.2019. W projekcie weźmie udział: I. Bezrobotnych – 64 os. (30K i 34M), w tym: a) 39 os. długotrwale bezrob. (18 K i 21 M). b) 10
rolników i członk. rodzin (4K i 6M) zarejestr. w PUP jako os. bezrob., prowadz. indywid. gospod. rolne do 2 ha przelicz., zamierzających odejść z rolnict. II.
Biernych zawod.- 16 os. (8 K i 8M) Zakładamy udział w proj. 20 os. w wieku 50 lat i więcej. Główne rezultaty, które zostaną osiąg. w proj.: - 80 os. zostanie objętych
IPD, - 72 os. uzyska kwalif. do wykonywania określ. zawodów potwier. cert./świadectw. czelad./uprawn./pr. jazdy, - 72 os. zostanie objętych pośredn. pracy - 72
os. zdobędzie doświad. zaw. poprzez odbycie 6-m-cznego stażu, Zakładamy, że ok.8 uczest. może przerwać udział w pr. Po zakończ. udziale w proj. podejmie pracę: os. w wieku 50 lat i więcej - min. 33% - kobiety – min. 39% - os. z niepełnos.- min. 33% - os. długotr. bezrob.- min. 30% - os. o niskich kwal. (do poziomu wykształ.
ponadgimn. włącznie) – min. 38% - w przypadku uczest. nie kwalif. się do żadnej z w/w grup - na poziomie min. 45%. Zadania: 1. Poradn. zawod. wraz z IPD V/18II/19r. - po 4 h zeg. dla każdego uczest. proj. W ram. zad. 1 zrealizowane zostanie także grup. poradn. zaw. dla 8 grup. 2. Szkolenia zaw. V/18-II/19r. real. 8 szkoleń
zaw. zg. z zapotrzebowaniem na rynku pracy 3. Pośrednictwo pracy VI/18-II/19r. - po 3 h zeg. dla każdego uczest. proj. 4. Staże VII/18-VIII/19r. 6 m-cy na stanow.
zg. z tematyką ukończ. szkol. Projekt jest zgodny z: - właściwym prawodawstwem kraj. (CDF nie jest zobowiązane do stosowania ust. PZP) - zasadą równ. szans K i
M - pozostałymi politykami i zasadami wspólnotow. (w szczeg. z zas. równ. szans i niesdyskr., w tym dostępności dla ON oraz z koncepcją zrównoważon. rozwoju) zapisami SZOOP RPO WL

CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO URSZULA BANCERZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 906 041,79

1 906 041,79

1 620 135,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Grunt to kwalifikacje

Cel ogólny proj. to zwiększenie szans zatrudn. 105 osób bez zatrudn. w wieku 30 lat i więcej, zamieszk. w pow. łuk./bials./radz., poprzez indyw. i kompleks.
aktywiz. eduk.-zaw. do II.2018r. W projekcie weźmie udział: I. Bezrobotnych – 85 os. (40 K i 45 M), w tym: a) 51 os. długotrwale bezrob. (24 K i 27 M). b) 13
rolników i członk. rodzin (6K i 7M) zarejestr. w PUP jako os. bezrob., prowadz. indywid. gospod. rolne do 2 ha przelicz., zamierzających odejść z rolnict. II.
Biernych zawod.- 20 os.(8 K i 12M) Zakładamy udział w proj. 27 os.w wieku 50 lat i więcej. Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte w proj.: - 105 os. zostanie
objętych IPD, - 95 os. uzyska kwalif. do wykonywania określ. zawodów potwier. cert./świadectw. czelad./uprawn./pr. jazdy, - 95 os. zostanie objętych pośredn.
pracy - 95 os. zdobędzie doświad. zaw. poprzez odbycie 4-m-cznego stażu, - po zakończ. udziale w proj. podejmie pracę: os. w wieku 50 lat i więcej - min. 33%;
kobiety – min. 39%; os. z niepełnos.- min. 33%; os. długotr. bezrob.- min. 30%; os. o niskich kwal. (do poziomu wykształ. ponadgimn. włącznie) – min. 38%; w
przypadku uczest. nie kwalif. się do żadnej z w/w grup - na poziomie min. 45%. Zakładamy, że ok.10 uczest. może przerwać udział w pr. Zadania: 1. Poradnictwo
zawod. wraz z IPD II.2017r.-II.2018r. - po 4 h zeg. dla każdego uczest. proj. W ram. zad. 1 zrealizowane zostanie także grupowe poradn. zaw. dla 10 grup. 2.
Szkolenia zaw.II-X.2017r. real. 10 szkoleń zaw. zg. z zapotrzebowaniem na rynku pracy 3. Pośrednictwo pracyIII-X.2017r. - po 3 h zeg. dla każdego uczest. proj. 4.
Staże IV.2017r.-II.2018r. 4 m-ce na stanow. zg. z tematyką ukończ. szkol. Projekt jest zgodny z: - właściwym prawodawstwem kraj. (CDF nie jest zobowiązane do
stosowania ust. PZP) - zasadą równ. szans K i M - pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w szczeg. z zas. równ. szans i niesdyskr., w tym dostępności
dla ON oraz z koncepcją zrównoważon. rozwoju) - zapisami SZOOP RPO

CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO URSZULA BANCERZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 925 071,39

1 925 071,39

1 636 310,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Horyzont Praca

Projekt pt. "Horyzont Praca" będzie realizowany w okresie od 01.09.2017r. do 31.12.2018r. na obszarze woj. lubelskiego. CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Aktywizacja
RPLU.09.01.00-06-0209/16
zawodowa, nabycie kompetencji zw. z poruszaniem się po rynku pracy i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do wymogów regionalnego rynku pracy oraz
doświadczenia zawodowego a tym samym wzrost zdolności do zatrudnienia min. 90% z gr.70 os. bez pracy (os. znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, os. odchodzące z rolnictwa), w wieku powyżej 30lat, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego poprzez udział UP w zajęciach poradnictwa zawodowego,
pośrednictwa pracy, szkoleniach, stażu w terminie od 01.09.2017r. - 31.12.2018r. GRUPA DOCELOWA to 70 osób w wieku 30 lat i więcej, bezrobotne i bierne
zawodowo oraz rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotne prowadzący indywidualne gospodarstwa
rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa, należące co najmniej do jednej z następujących grup: os. w wieku 50 lat i więcej,
kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach. GŁÓWNE WSKAŹNIKI PROJEKTU: -min. 80% Uczestników Projektu
uzyska kwalifikacje po zakończeniu projektu -100% UP objętych zostanie Indywidualnym Planem Działania Planowanym efektem realizacji projektu jest też
spełnienie wskaźników efektywności zatrudnieniowej: - dla os. w wieku 50 lat i więcej – 33% - dla kobiet – 39% - dla os. z niepełnosprawnościami – 33% - dla os.
długotrwale bezrobotne – 30% - dla os. o niskich kwalifikacjach – 38% - dla os. nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup – 45% ZADANIA: -Indywidualne
Poradnictwo Zawodowe (4h/1os. dla 70 os.) -Pośrednictwo Pracy (min. 10h/1os. dla 70 osób) -wysokiej jakości szkolenia zawodowe (7 gr. szkoleniowych 10 os.) staże (4 m-c dla 70 osób)

POLSKA GIEŁDA PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 120 020,96

1 120 020,96

952 017,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Fabryka szans drogą do zatrudnienia

CEL GŁÓWNY: wzrost w okresie 01.09.2017 - 31.08.2019 aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 88 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo z woj.
lubelskiego (pow. chełmski, krasnostawski, lubelski, świdnicki, m. Chełm, opolski) , należących do co najmniej 1 z następujących grup: długotrwale bezrobotni,
kobiety, w wieku 50 lat i więcej, niepełnosprawni, a także wśród 12 rolników i członków ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP/MUP jako
osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego należących co najmniej do jednej z następujących grup: długotrwale bezrobotni, kobiety, w wieku 50 lat i więcej,
niepełnosprawni, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.. GŁÓWNE REZULTATY: 1.
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 80 os. (K47/M33) 2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu: 35 os. (K22/M13) 3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu: 6 os. (K4/M2). GRUPA
DOCELOWA: Grup docelowa proj. to 100 os. (w tym 59 kobiet): os. w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (pow. chełmski, krasnostawski, lubelski,
świdnicki, m. Chełm, opolski), bezrobotne lub bierne zawodowo, należące co najmniej do 1 z poniższych grup: a) w wieku powyżej 50 r.ż., b) kobiety, c) osoby z
niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne. W ramach bezrobotnych 12 os. to rolnicy lub członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej , należące
co najmniej do jednej z następujących grup: a) w wieku powyżej 50 r.ż., b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne,
prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. ZADANIA: 1. Diagnoza uczestników i budowanie
strategii - IPD 2. Szkolenia zawodowe 3. Staże w przedsiębiorstwach 4, Wejście na rynek pracy WARTOŚĆ PROJEKTU: 1798139,70 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWAN

KLS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 791 599,70

1 791 599,70

1 522 859,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Sukces szyty na miarę

Projekt skierowany jest do 56(29K) osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących gminy powiatu lubelskiego ziemskiego,
RPLU.09.01.00-06-0212/16
tj.:Bełżyce,Konopnica,Niedrzwica Duża,Strzyżewice w wieku 30 lat i więcej.W grupie tej co najmniej 80% stanowią os.bezrobotne,w tym co najmniej 60% to os.
długotrwale bezrobotne oraz co najmniej 15% os. odchodzące z rolnictwa. Ponadto grupę docelową w 25%-ach stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej. Celem
głównym projektu jest wzrost niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wśród nim 45os(23K,22M) z GD a przez to zwiększenie
zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy do 30.06.2018 r. Zaproponowane działania projektowe to zestaw kompleksowego podejścia do osób
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej oraz osób odchodzących z
rolnictwa i stanowi połączenie kilku wzajemnie uzupełniających się faz, pozwalających na identyfikację kwalifikacji zawodowych uczestników(zgodnie z
indywidualnymi predyspozycjami) i zdobywanie przez nich umiejętności koniecznych do aktywnego poruszania się po rynku pracy. Na program projektu będzie
się składać: - diagnoza kompetencji zawodowych wraz z tworzeniem indywidualnego planu działania (4h/uczestnika), - grupowe poradnictwo zawodowe
(40h/uczestnika), - indywidualne pośrednictwo pracy (min 6h/uczestnika), - szkolenia certyfikowane dostosowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców dla
osób, u kt. w wyniku indywidualnej diagnozy zidentyfikowano konieczność nabycia, podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodow. oraz - 4 miesięczne staże
zawodowe. Poprzez szkolenia i staże zawodowe oraz działania towarzyszące uczestnikom zostanie zapewnione wsparcie umożliwiające nabycie niezbędnych na r.
pracy kwalifikacji i po zakończeniu programu, podjęcie zatrudnienia.Realizacja w/w działań przyczyni się do spełnienia celu głównego projektu wpisującego się w
cel szczegółowy Priorytetu inwestycyjnego

POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC
POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

892 184,45

892 184,45

758 356,78

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2019-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Trzy kroki do pracy

Projekt skierowany jest do 100 (52K) osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących powiaty kraśnicki, opolski i janowski, w wieku 30 lat i więcej. W RPLU.09.01.00-06-0213/16
grupie tej co najmniej 80 % stanowią osoby bezrobotne, w tym co najmniej 60 % to osoby długotrwale bezrobotne oraz co najmniej 15 % osoby odchodzące z
rolnictwa. Ponadto grupę docelową w 50-ciu procentach stanowią osoby z niepełnosprawnościami oraz w 25-ciu procentach osoby w wieku 50 lat i więcej. Celem
głównym projektu jest wzrost niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w grupie docelowej a przez to zwiększenie zatrudnienia
wśród osób pozostających bez pracy na terenie trzech w/w powiatów województwa lubelskiego do 31.12.2018 r. Zaproponowane działania w projekcie to zestaw
kompleksowego podejścia do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób z
niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej oraz osób odchodzących z rolnictwa. Stanowi połączenie kilku wzajemnie uzupełniających się faz,
pozwalających na identyfikację kwalifikacji zawodowych uczestników projektu (zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami) i zdobywanie przez nich
umiejętności koniecznych do aktywnego poruszania się po rynku pracy. Na program projektu będzie się składać: diagnoza kompetencji zawodowych wraz z
tworzeniem lub aktualizacją indywidualnego planu działania, grupowe poradnictwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, szkolenia certyfikowane
dostosowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców dla osób, które tych szkoleń wymagają oraz staże zawodowe dla wszystkich UP. Poprzez szkolenia i staże
zawodowe oraz działania towarzyszące uczestnikom zostanie zapewnione wsparcie umożliwiające nabycie niezbędnych na r. pracy kwalifikacji i po zakończeniu
programu, podjęcie zatrudnienia. Realizacja w/w działań przyczyni się do spełnienia celu głównego projektu wpisującego się w cel szczegółowy Priorytetu
inwestycyjnego 8i RPO WL 2014-2020

POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC
POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 855 996,80

1 855 996,80

1 577 597,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Akcja Aktywizacja

Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 200 osób (120K/80M) z grup defaworyzowanych na rynku pracy (tj. kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, osób
RPLU.09.01.00-06-0216/16
niepełnosprawnych i osób długotrwale bezrobotnych) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu KC) w woj. lubelskim poprzez poradnictwo zawod. i
IPD, staże, pośrednictwo pracy i szkol. zawodowe w zakresie: instalcje fotowoltaiczne, grafika komputerowa, pracownik biurowy i księgowość oraz nabycie
kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem przez min. 160 UP (96K, 64M) do 31.03.2020 r. Grupy docelowe: 200 osób (120K/80M) w wieku 30 lat i
więcej, bezrobotnych (80%, w tym 15% będą stanowiły rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne) i biernych zawodowo
(20%) z terenu woj. lubelskiego, należących do co jamniej jednej z następujących grup: kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne i osoby
niepełnosprawne. Główne rezultaty: 1) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 70 osób. 2)
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 160 osób. Główne zadania: poradnictwo zawodowe (grupowe i indywdiualne z opracowaniem
IPD), szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe. Skróty zastosowane w projekcie: P-projekt "Akcja Aktywizacja", GD-grupa docelowa, UPuczestniczka/uczestnik projektu, K-kobieta/y, M-mężyzna/źni, BP-biuro projektu, WL-woj. lubelskie, ON-osoby niepełnosprawne, OB-osoby bezrobotne, OBZ osoby bierne zawodowo, ODB-os. długotrwale bezrobotne, WN-Wnioskodawca, R-rekrutacja, RP-rynek pracy, WOP-wniosek o płatność, SSL-specjalista ds. szkoleń
i logistyki, INST-instytucja mogąca potwierdzić doświadczenie WN, LORP - Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy, PP - personel projektu.

CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

2 647 893,96

2 647 893,96

2 250 709,86

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2020-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny

Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 120 osób (66K,54M z grup defaworyzowanych na rynku pracy (tj. K, osób w wieku 50 lat i więcej, OzN, ONK i, ODB) w RPLU.09.01.00-06-0217/16
wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w (w rozumieniu KC) woj. lubelskie (w tym w 80% będą to os. bezrobotne a w 20% os. bierne zawodowo) poprzez
poradnictwo zawod. i IPD, staże, pośrednictwo pracy i szkol.zawodowe w zakresie: spec. ds. funduszy UE / przedst.. handlowy/ opiekun os. starszej/ sprzedawca
oraz nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem przez min. 96 uczestników projektu (54K,42M) do 31.05.2019 r. GD jest: 120 osób (66K/54M)
w wieku 30 lat i więcej należących do grupy osób bezrobotnych (w tym rolników oraz członków ich rodzin zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne,
prowadzących indywid. gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa) oraz biernych zawodowo, z terenu woj.
lubelskiego (zamieszkujących w rozumieniu KC w WL), należących co najmniej do jednej z następujących grup: - os. w wieku 50 lat i więcej (25%, tj. 30 os.) długotrwale bezrobotni - kobiety - os. z niepełnosprawnością -os. o niskich kwalifik. Główne rezultaty: 1) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 42 osoby. 2) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 96 osób. Główne
zadania : poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne z opracowaniem IPD), szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe.

CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 709 838,72

1 709 838,72

1 453 362,91

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-01

2019-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Człowiek sukcesu

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Podniesienie kwalifikacji zawodowych i lepsze dostosowanie ich do wymogów rynku pracy u min. 44 osób pow. 50 pku życia
pozostających bez pracy z terenu województwa lubelskiego oraz znalezienie zatrudnienia przez min. 19 osób pow. 50 roku życia w okresie do 30.06.2018.
ZADANIA: 1. Strefa doradcza - INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE-IPD 2. Strefa poradnictwa - PORADNICTWO ZAWODOWE 3. Strefa szkoleniowa - SZKOLENIA
ZAKOŃCZONE UZYSKANIEM KWALIFIKACJI 4. Strefa praktyczna - STAŻE zgodne z nabytymi kwalifikacjami ( 3 m-ce) 5. Strefa pracy - EFEKTYWNE POŚREDNICTWO
PRACY GRUPA DOCELOWA: 55 osób bezrobotnych i biernych zawodowo ( 30 kobiet, 25 mężczyzn) w wieku 50 lat i wiecej z terenu województwa lubelskiego z tego
mimimum 80% to osoby bezrobotne, max 20% to osoby bierne zawodowo. W grupie tej co najmiej 15% stanowić bedą osoby odchodzące z rolnictwa, a co
najmniej 60% osoby długotrwale bezrobotne W projekcie 100 % stanowią osoby po. 50 roku życia Minimum 50% uczestników stanowić będą osoby z
niepełnosprawnością GŁÓWNE REZULTATY i PRODUKTY PROJEKTU: 1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po
opuszczeniu programu -19 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 44 3.Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w
programie- 55 4.Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 28

RPLU.09.01.00-06-0219/16

FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

939 778,75

939 778,75

798 811,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

CZAS NA PRACĘ - Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia z terenu
województwa lubelskiego

Celem głównym proj jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób bezrobotnych w tym 102 osoby długotrwale bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia,
zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących do co najmniej 1 z następujących kategorii: osoby niepełnosprawne, osoby odchodzące z rolnictwa,
osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku powyżej 50 r.ż., kobiety, do dnia 30.06.2019r. Wnioskodawca obejmie wsparciem 120 osób bezrobotnych (w tym
102 osoby długotrwale bezrobotne) w wieku pow. 30 r.ż. z regionu lubelskiego. Poprzez kompleksowe wsparcie Wnioskodawca dążyć będzie do przygotowania
uczestników proj do pełnej aktywizacji zawodowej tj. znalezienia i utrzymania zatrudnienia. Uczestnicy proj przejdą 4 etapy: et1 diagnozy potrzeb i predyspozycji
oraz stopnia oddalenia od rynku pracy kończący się wytyczeniem ścieżki zawodowej i dobraniem odpowiednich form wsparcia (IPD); et2 szkolenie zawodowe
kończące się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawod; et3 staże zawodowe służące nabyciu pierwszych doświadczeń zawod na stanowisku zbieżnym z
kwalifikacjami nabytymi na szkol; et4 pośrednictwo pracy służące nauce poruszania się po rynku pracy i poszukiwania pracy. W proj Wnioskodawca
zaproponuje uczestnikom szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zarazem potrzebne z punktu widzenia rozwoju regionu. W rezultacie
realizacji proj uczestnicy wykazywać powinni podwyższoną samoocenę, wiarę we własne możliwości, chęć usamodzielnienia się oraz kompletne kwalifikacje
zawod potwierdzone certyfikatem i pierwszymi doświadczeniami nabytymi w trakcie stażu. Uczestnikom wytyczone zostaną ścieżki kariery zawodowej,
podyktowane predyspozycjami osobowościowo-zawodowymi, które będą kontynuować po zakończeniu proj.

RPLU.09.01.00-06-0228/16

LECHAA CONSULTING SP. Z O. O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 784 108,16

1 784 108,16

1 516 491,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywne Lubelskie!

CEL GŁÓWNY PROJEKTU Celem projektu jest podwyższenie kwalifik/komp zawod. oraz nabycie doś. zawod. u 64os bezrobotnych (39K, 25M) (w tym 39 os. dł bezrob
i 10 ochodzących z rolnictwa) oraz 16 os (10K, 6M) biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego do końca czerwca 2018
r. GR. DOCELOWA Gr. doc. proj. stanowi 80 os(48K,32M) bezr (w tym sdł. bezrobotnych i os. odchodzących z rolnictwa) i i biernych zawod. w wieku 30 lat i więcej
z terenu woj. lubelskiego należącej do co najmniej jednej z gr.: os. w wieku 50 lat i więcej, Kobiety (dalej K), os. z niepełnospr., os. dł. bezrob., os. o niskich
kwalifik. Wnioskod zamierz objąć wsparciem: 1. Os. bezrob. – 80% gr. doc, 64 os.(39K, 25M) -os. dł. bezrob. 60%, 39 os.(24K, 15M) (kryt. form. spec. nr 1) - os.
odchodzące z rolnictwa, 15%, 10os.(6K,4M) (kryt. form. spec. nr 1) 2. Os. bierne zawod – 20% gr. doc. 16 os.( 10K, 6M) Wnioskod. ze względu na trudną styt. gr.
doc. założył że: 25% gr. doc. będą stanowiły os. pow. 50 r.ż tj. 20 os. (12K, 8M) (kryt. prem.), 20% gr.doc. będą stanow os. o niskich kwalifik. 16os.(10K. 6 M) 20%
gr.doc. będą stanow os. o z niepełnospr. 16os.(10K. 6 M) GŁ. ZADANIA - Poradnictwo zawod - Pośr. Pracy - Szkolenia - Staże zawod GŁ. REZULTATY: l. os., która
uzuskała kwalifik. zawod. po opuszczeniu prog.- min72 os. l. os. pracujących w sektorze pozarol. po opuszcz. progr. - min 9 os l. opr. IPD - min. 72os l.
stworzonych cv i listów mot. - min. 72 os l. os. która nabyła dośw. poprzez udz. w stażach - min. 72 os. Wskaż. Efekt. Zatrud. % os. pow. 50 r.ż., które podejmą
zatrud. [co najmniej 33% spośród wszystkich os. pow. 50 r.ż]- 7 os (4K) % K które podejmą zatrud. [co najmniej 39% spośród K] – 19 K % os. dł bezrob które
podejmą zatrud. [co najmniej 30% spośr wszyst os. dł. bezrob.] – 12 (8K) % os. o niskich kwalifik które podejmą zatrud. [co najmniej 38% spośr wszyst os. o
niskich kwalifik] – 7 (5K) % os. niepełn. podej

RPLU.09.01.00-06-0229/16

LECHAA CONSULTING SP. Z O. O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 091 504,16

1 091 504,16

927 778,53

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2019-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Mój pomysł na siebie

Projekt „Mój pomysł na siebie” obejmuje kompleksowe wsparcie 70 osób (28 kobiet, 42 mężczyzn) tym 6 osób z niepełnosprawnościami w wieku 30 lat i więcej
bezrobotnych, w tym osób odchodzących z rolnictwa, biernych zawodowo defaworyzowanych na rynku pracy zamieszkujących na obszarze województwa
lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) należących do przynajmniej jednej kategorii osób: 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o
niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni. Projekt realizowany przez Fundację Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Impuls Consulting Sp. z.o.o. oraz
Spółdzielnią Socjalną SIMPULS. Założeniem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na zatrudnienie u min. 80% uczestników w okresie od
01.10.2017 do 30.06.2019 r. Osiągnięcie zaplanowanego celu będzie możliwe poprzez przejście całej ścieżki projektowej obejmującej: diagnozę kompetencji
zawodowych wraz z utworzeniem IPD, grupowe warsztaty aktywizujące oraz szkolenia zawodowe (monter urządzeń energii odnawialnej, doradca ds. OZE,
magazynier z obsługą wózków widłowych, pracownik biurowy). Całości dopełni pośrednictwo pracy wraz z 5 miesięcznym stażem, w trakcie, którego uczestnicy
przekują zdobytą wiedzę w umiejętności praktyczne, zwiększając swoją pozycję na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Efektem zakończenia całego procesu
wsparcia będzie zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę (min. 1 etatu) lub na podstawie umowy cywilno – prawnej na min. 3 m-ce. Takie rozwiązanie
pozwoli na osiągnięcie celów działania 9.1 RPO WL na lata 2014 - 2020 tj. Zwiększenia zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy (w tym osób po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) oraz Poprawy szans
na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

RPLU.09.01.00-06-0233/16

FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.1. Aktywizacja zawodowa

Brak poddziałania

1 348 128,00

1 348 128,00

1 145 908,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie parczewskim

Działanie zawarte w projekcie mają na celu wsparcie osób bezrobotnych, tj. ich skuteczną aktywizację zawodową. Przedsięwzięcia będą się koncentrować na
RPLU.09.02.00-06-0001/15
wsparciu grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych od 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób
długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych w celu aktywizacji zawodowej ułatwiającej im wejście lub powrót na rynek pracy. Projekt skierowany
jest do 36 osób bezrobotnych w tym do 17 kobiet. w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP Parczewie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy, tj. osób starszych od 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach, jak również
Rolników i członków ich rodzin należący do powyższych grup osób, dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil
pomocy. Działania skierowane do osób bezrobotnych w ramach realizowanego projektu to Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W celu aktywizacji zawodowej założono w ramach projektu Zadania mające ułatwić osobom
bezrobotnym wejście lub powrót na rynek pracy. Każdy z uczestników zostanie objęty Instrumentami i usługami rynku pracy mającymi na celu indywidualizację
wsparcia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej poprzez: - Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dostosowanego do profilu pomocy
zgodnie z art. 34a Ustawy,- dla wszystkich osób, Poradnictwo zawodowe - dla wszystkich osób. Zgodnie ze ścieżką ustaloną w ramach IPD zostaną zaproponowane
uczestnikom projektu Instrumenty i usługi rynku pracy służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych i zdobyciu doświadczenia zawodowego: -Szkolenia
bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 40- 42 Ustawy. - 13 osób - Staże realizowane zgodnie z art. 53 1. Ustawy, k

POWIAT PARCZEWSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

473 000,00

473 000,00

402 050,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-03-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wiecej pozostających bez pracy w powiecie parczewskim (II)

Cel główny projektu : zwiększenie zatrudnienia os bezrob zarejest w PUP w Parczewie w wieku 30l i więcej w szczególności osób znajdujących się w szczeg trudnej
syt na r. pracy tj. osób po 50 r.ż., osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób nisko wykwalifikowanych, oraz poprawa szans na
zatrudnienie oób odchodzących z rolnictwa do końca 2016r. poprzez aktywizację i dostosowanie do potrzeb rynku racy potencjału zawodowego 55 osób bezrob K
i M zarejest w PUP w Parczewie P skierowany jest do 55 os bezrob w wieku pow 30 r.ż., bez pracy zarejest w PUP w Parczewie jako os bezrob (dla których został
ustalony I lub II profil pomocy), znajdujących się w szczeg trudnej syt na r. pracy (w tym 18 os po 50 r.ż., 27 kobiet, 4 os. niepełnosprawne, 38os. długot. bezrob.;
47 os o niskich kwalifik, 1 os odchodząca z rolnictwa). Działania skierowane do osób bezrobotnych w ramach realizowanego projektu to Instrumenty i usługi
rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące
indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne) - Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
dostosowanego do profilu pomocy zgodnie z art. 34a Ustawy,- 55os - Poradnictwo zawodowe - 55os 2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (fakultatywne): -Szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 40- 42 Ustawy.
– 17 osób - Staże realizowane zgodnie z art. 53 1. Ustawy, który zgodnie z definicją z ustawy oznaczają nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych
do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. -24 osoby - Refundacja kosztów Doposażenia
lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy - 22

POWIAT PARCZEWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

695 489,93

695 489,93

591 166,44

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

RPLU.09.01.00-06-0205/16

RPLU.09.01.00-06-0210/16

RPLU.09.02.00-06-0001/16

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie parczewskim (III)

Cel główny projektu: zwiększenie zatrudnienia os bezrob zarejest w PUP w Parczewie w wieku 30l i więcej w szczególności osób znajdujących się w szczeg trudnej
syt na r. pracy tj. osób po 50 r.ż., osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób nisko wykwalifikowanych, oraz poprawa szans na
zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa do końca 2017r. poprzez aktywizację i dostosowanie do potrzeb rynku racy potencjału zawodowego 100 osób bezrob
K i M zarejest w PUP w Parczewie P skierowany jest do 108os bezrob w wieku pow 30 r.ż., bez pracy zarejest w PUP w Parczewie jako os bezrob (dla których został
ustalony I lub II profil pomocy), znajdujących się w szczeg trudnej syt na r. pracy (w tym 9 os po 50 r.ż., 53K, 2 os. niepełnosprawne, 52os. długot. bezrob.; 44 os o
niskich kwalifik, 1 os odchodząca z rolnictwa). Działania skierowane do osób bezrob w ramach realizowanego P to Instrumenty i usługi r. pracy wynikające z
Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji ...: 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki
zawodowej (obligatoryjne) - Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dostosowanego do profilu pomocy zgodnie z art. 34a U.,-108os - Poradnictwo
zawodowe -108os 2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (fakultatywne): -Szkolenia bezrobotnych w celu
podniesienia ich kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 40- 42 U. – 35 osoby - Staże realizowane zgodnie z art. 53 1. U., który zgodnie z definicją z ustawy
oznaczają nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku
pracy z pracodawcą.-49 osoby w tym 3 osób po szkoleniu - Refundacja kosztów Doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy -29 osób w tym 3 osób po szkoleniu, podjęcie zatrudnienia w ramach prac inter

RPLU.09.02.00-06-0001/17

POWIAT PARCZEWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 095 341,05

1 095 341,05

931 039,89

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie parczewskim (IV)

Cel główny projektu: zwiększenie zatrudnienia os bezrob zarejest w PUP w Parczewie w wieku 30l i więcej w szczególności osób znajdujących się w szczeg trudnej
syt na r. pracy tj. osób po 50 r.ż., osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób nisko wykwalifikowanych, oraz poprawa szans na
zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa do końca 2018r. poprzez aktywizację i dostosowanie do potrzeb rynku racy potencjału zawodowego 78 osób bezrob
K i M zarejest w PUP w Parczewie P skierowany jest do 78os bezrob w wieku pow 30 r.ż., bez pracy zarejest w PUP w Parczewie jako os bezrob (dla których został
ustalony I lub II profil pomocy), znajdujących się w szczeg trudnej syt na r. pracy (w tym 12 os po 50 r.ż., 41K, 5 os. niepełnosprawne, 40os. długot. bezrob.; 60 os
o niskich kwalifik, 2 os odchodząca z rolnictwa). Działania skierowane do osób bezrob w ramach realizowanego P to Instrumenty i usługi r. pracy wynikające z
Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji ...: 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki
zawodowej (obligatoryjne) - Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dostosowanego do profilu pomocy zgodnie z art. 34a U.,-78os - Poradnictwo
zawodowe -78os 2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (fakultatywne): -Szkolenia bezrobotnych w celu
podniesienia ich kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 40- 42 U. – 27 osoby - Staże realizowane zgodnie z art. 53 1. U., który zgodnie z definicją z ustawy
oznaczają nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku
pracy z pracodawcą.-32 osób - Refundacja kosztów Doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1
Ustawy -12 osób w tym 1 osoby po szkoleniu,podjęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych -2 os

RPLU.09.02.00-06-0001/18

POWIAT PARCZEWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

649 459,49

649 459,49

552 040,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywni

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej. Cele
szczegółowe realizacji projektu: - zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku
życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) - poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z
rolnictwa. Głównym rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia przez 16 Uczestniczek i Uczestników projektu. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby w
wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I ( tzw. bezrobotni aktywni) lub II
( tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup -osoby w wieku 50 lat i więcej, -osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, -osoby z niepełnosprawnościami, -osoby o niskich kwalifikacjach a także rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30lat i więcej dla których został
ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup: -osoby w wieku 50 lat i więcej, -osoby długotrwale bezrobotne, -kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, -osoby o niskich kwalifikacjach zamierzający odejść z rolnictwa. W ramach projektu zostaną zastosowane instrumenty i usługi
służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej tj.: identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz
diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, czyli zgodnie z ustawa o promocji
ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) i w konsekwencji realizacja pośrednictwa pracy lub poradnictwa
zawodowego. Uczestnikom/Uczestniczkom przedstawione zostaną odpowiednie oferty aktywizacji zawodowej.

RPLU.09.02.00-06-0002/15

POWIAT ŁĘCZYŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

420 000,00

420 000,00

357 000,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-01-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywni 2016

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz aktywizacja 65 osób (36K, 29M) bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w
powiecie łęczyńskim w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku.W projekcie uwzględniony zostanie udział osób długotrwale bezrobotnych, oraz osób z
niepełnosprawnościami.Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 30 osób bezrobotnych. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną
osoby w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia). W ramach
projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów
zawodowych. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy tj. opracownie IPD, objęcie usługą pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego, skierowanie na staż, szkolenie, wyposażenie lub
doposażenie stanosika pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wydatki przewidziane w projekcie będą finansowane z Funduszu Pracy zgodnie z informacją
zawartą w niniejszym wniosku. Projekt został dostosowany do wymogów formalnych i do wymogu RPO WL na lata 2014-2020. Projekt będzie zgodny z właściwymi
politykami i zasadami wspólnotowymi ( w szczególności zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz
koncepcją zasadą zrównoważonego rozwoju), oraz z prawodawstwem wspólnotowym. Projekt będzie zgodny z prawodawstwem krajowym.

RPLU.09.02.00-06-0002/16

POWIAT ŁĘCZYŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

786 701,72

786 701,72

668 696,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywni 2017

Celem projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz aktywizacja 142 osób (82K, 60M) bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie łęczyńskim w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2017 roku. Uwzględniony zostanie udział osób długotrwale bezrobotnych, oraz osób z
niepełnosprawnościami. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 65 osób bezrobotnych. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną
osoby w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia). Przedstawienie
uczestnikom/czkom konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Na tej podstawie PUP
realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.
opracowanie IPD, objęcie usługą pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego, skierowanie na staż, szkolenie indywidulalne lub grupowe, wyposażenie lub
doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Projekt zostanie dostosowany do wymogów formalnych i do wymogu RPO WL na lata 2014-2020,
będzie zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi ( w szczególności zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami, oraz koncepcją zasadą zrównoważonego rozwoju), oraz z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym.

RPLU.09.02.00-06-0002/17

POWIAT ŁĘCZYŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 275 750,16

1 275 750,16

1 084 387,64

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywni 2018

Celem projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz aktywizacja 90 osób (54K, 36M) bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w
powiecie łęczyńskim w okresie od stycznia 2018 do grudnia 2018 roku. Uwzględniony zostanie udział osób długotrwale bezrobotnych, oraz osób z
niepełnosprawnościami. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 41 osób bezrobotnych. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną
osoby w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia). Przedstawienie
uczestnikom/czkom konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Na tej podstawie PUP
realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.
opracowanie IPD, objęcie usługą pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego, skierowanie na staż, szkolenie indywidualne lub grupowe, wyposażenie lub
doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Projekt zostanie dostosowany do wymogów formalnych i do wymogu RPO WL na lata 2014-2020,
będzie zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi ( w szczególności zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami, oraz koncepcją zasadą zrównoważonego rozwoju), oraz z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym. Projekt zakończy się 31.12.2018
roku (kryt. form. spec. 7) Zgodnie z (kryt. form. spec. 8) zapewniona będzie możliwość skorzystania ze wsparcia osobom, które zakończyły udział w projektach z
zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 11 Włączenie społeczne RPO WL oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze
realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

RPLU.09.02.00-06-0002/18

POWIAT ŁĘCZYŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

794 243,44

794 243,44

675 106,91

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (I)

Celem projektu jest zwiększenie do 31.01.2016 możliwości zatrudnienia 62 osób w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
RPLU.09.02.00-06-0003/15
pracy (w tym os. po 50 roku życia, kobiet, os. niepełnosprawnych, os. długotrwale bezr. oraz niskowykwalifikowanych) pozostających bez pracy w powiecie
łukowskim. Wsparciem zostaną objęte 62 osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy (w tym osoby odchodzące z
rolnictwa), należące do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup: os.powyżej 50 roku życia,kobiety, os. niepełnosprawnych, os. długotrwale bezrobotnych, os.
o niskich kwalifikacjach. Każdemu uczestnikowi zostanie przedstawiona oferta aktywizacji wynikająca z analizy umiejętności, predyspozycji i problemów
zawodowych, przeprowadzonej w ramach poradnictwa zawodowego. Efektem analizy będzie opracowanie lub modyfikacja Indywidualnego Planu Działania. W
wyniku realizacji projektu po opuszczeniu programu: pracę podejmie 45% osób bezrobotnych, 28% osób długotrwale bezrobotnych, 19% osób z
niepełnosprawnościami; kwalifikacje zawodowe uzyska: 32% osób bezrobotnych, 32% osób długotrwale bezrobotnych, 27% osób z niepełnosprawnościami; 22%
osób odchodzących z rolnictwa podejmie pracę w sektorze pozarolniczym. W ramach projektu zaplanowano: 22 staże, 20 doposażeń stanowisk pracy, 20 szkoleń.
Każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem nie generującym kosztów w postaci IPD, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz jedną formą kosztową:
szkolenie lub staż lub doposażenie. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WL 2014-2020: zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz
niskowykwalifikowanych), poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

POWIAT ŁUKOWSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁUKOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

645 813,60

645 813,60

548 941,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-03-01

2016-01-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2016 możliwości zatrudnienia 134 osób w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku RPLU.09.02.00-06-0003/16
pracy (w tym osób po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) pozostających bez pracy w
powiecie łukowskim. Wsparciem zostaną objęte 134 osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy (w tym osoby
odchodzące z rolnictwa), należące do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup: osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale
bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, kobiet. Każdemu uczestnikowi zostanie przedstawiona oferta aktywizacji wynikająca z analizy umiejętności,
predyspozycji i problemów zawodowych, przeprowadzonej w ramach poradnictwa zawodowego. Efektem analizy będzie opracowanie lub modyfikacja
Indywidualnego Planu Działania. W wyniku realizacji projektu osiągniemy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie: 33% dla osób bezrobotnych
powyżej 50 roku życia, 39% dla kobiet, 30% dla osób długotrwale bezrobotnych, 33% dla osób z niepełnosprawnościami, 38% dla osób o niskich kwalifikacjach,
40% dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z grup. Wszystkie szkolenia w ramach projektu będą szkoleniami zawodowymi kończącymi się egzaminem
umożliwiającym uzyskanie kwalifikacji, kwalifikacje zawodowe uzyska co najmniej 70% uczestników szkoleń. W ramach projektu zaplanowano: 53 staże trwające
od 3 do 6 miesięcy, 25 doposażeń stanowisk pracy, szkolenia dla 56 osób, 28 uczestników szkoleń zostanie skierowanych na staż (trwający od 3 do 4 miesięcy)
powiązany z odbytym szkoleniem. Każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem nie generującym kosztów w postaci IPD, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa
pracy oraz formą kosztową: szkolenie i/lub staż lub doposażenie.

POWIAT ŁUKOWSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁUKOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 371 977,40

1 371 977,40

1 166 180,79

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (III)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 220 osób spośród, których 45 % podejmie zatrudnienie, 25% os. uzyska kwalifikacje, w wieku 30 lat i
RPLU.09.02.00-06-0003/17
więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa (w tym osób po 50 roku życia, kobiet, osób
niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) pozostających bez pracy w powiecie łukowskim do 31.12.2017r., poprzez
zdobycie dośw. zawodowego w ramach staży/doposażenia stanowiska pracy oraz poprzez uzyskanie kwalifikacji w ramach szkoleń. Wsparciem zostanie objętych
220 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy (w tym osoby odchodzące z rolnictwa), należące do co najmniej jednej z
niżej wymienionych grup: osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, kobiet. Każdemu
uczestnikowi zostanie przedstawiona oferta aktywizacji wynikająca z analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych, przeprowadzonej w ramach
poradnictwa zawodowego. Efektem analizy będzie opracowanie lub modyfikacja Indywidualnego Planu Działania. W wyniku realizacji projektu osiągniemy
wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie: 33% dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 39% dla kobiet, 30% dla osób długotrwale bezrobotnych,
33% dla osób z niepełnosprawnościami, 38% dla osób o niskich kwalifikacjach. Wszystkie szkolenia w ramach projektu będą szkoleniami zawodowymi
kończącymi się egzaminem umożliwiającym uzyskanie kwalifikacji, kwalifikacje zawodowe uzyska co najmniej 67% uczestników szkoleń. W ramach projektu
zaplanowano: 103 staże trwające 6 miesięcy, 35 doposażeń stanowisk pracy, szkolenia dla 82 osób. Każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem nie generującym
kosztów w postaci IPD, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz formą kosztową: szkolenie i/lub staż lub doposażenie.

POWIAT ŁUKOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁUKOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

2 210 011,63

2 210 011,63

1 878 509,89

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (IV)

Celem projektu jest zwiększenie w powiecie łukowskim do 31.12.18r. możliwości zatrudnienia 126 os. w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczeg. trudnej
RPLU.09.02.00-06-0003/18
syt. na rynku pracy oraz os. odchodzących z rolnictwa (w tym os. po 50 roku życia, kobiet, os. niepełnosprawnych, os.długotrwale bezr. oraz
niskowykwalifikowanych) pozostających bez pracy poprzez zdobycie dośw. zawodowego w ramach staży/dopos. stanowiska pracy oraz poprzez uzyskanie
kwalifikacji w ramach szkoleń. W wyniku realizacji proj. co najmniej 57 os. w szczeg. syt. oraz odchodzących z rolnictwa podejmą zatr., a co najmniej 11 os.
uzyska kwalifi. Wsparciem zostanie objętych 126osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej (w tym osoby odchodzące z rolnictwa), należące do co najmniej jednej
z niżej wymienionych grup: osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, kobiet. Każdemu
uczestnikowi zostanie przedstawiona oferta aktywizacji wynikająca z analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych, przeprowadzonej w ramach
poradnictwa zawodowego. Efektem analizy będzie opracowanie lub modyfikacja Indywidualnego Planu Działania. W wyniku realizacji projektu osiągniemy
minimalny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 42% dla osób w najtrudniejszej sytuacji(w tym rolnicy), tj.: os. w wieku 50 lat i więcej,kobiety ,os.
długotrwale bezrobotne, os. z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalifikacjach(kryt.2). Wszystkie szkolenia w ramach projektu będą szkoleniami zawodowymi
kończącymi się egzaminem umożliwiającym uzyskanie kwalifikacji, kwalifikacje zawodowe uzyska co najmniej 50% uczestników szkoleń. W ramach projektu
zaplanowano: 84 staże trwające do 6 miesięcy, 20 doposażeń stanowisk pracy, szkolenia dla 22 osób. Każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem nie
generującym kosztów w postaci IPD, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz jedną formą kosztową: szkolenie/staż/doposażenie.

POWIAT ŁUKOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁUKOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 199 638,53

1 199 638,53

1 019 692,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywni 30+

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim do
31.03.2016r. GŁÓWNYM REZULTATEM projektu będzie: 1) podjęcie zatrudnienia przez co najmniej: - 45% osób bezrobotnych; - 28% osób długotrwale
bezrobotnych, - 19% osób z niepełnosprawnościami, 2) uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej: - 32% osób bezrobotnych, - 32% osób długotrwale
bezrobotnych, - 27% osób z niepełnosprawnościami, 3) podjęcie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (odejście z KRUS do ZUS) przez co najmniej 22%
uczestników spośród osób odchodzących z rolnictwa. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 50 osób (20K/30M) bezrobotnych, w tym rolnicy i
członkowie ich rodzin (1os.) prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzający odejść z rolnictwa, w wieku 30 lat i
więcej, dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących
grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. PUP realizować
będzie odpowiednio dobrane do potrzeb osób bezrobotnych usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy wynikające z indywidualnego planu działania (IPD) każdego uczestnika projektu. Każdy uczestnik zostanie objęty poradnictwem zawodowym lub
pośrednictwem pracy. Pozostałe formy wsparcia to: - szkolenie (dla 16 osób), - staż (dla 7 osób), - wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (dla 43 osób).

POWIAT RADZYŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W RADZYNIU PODLASKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 023 134,80

1 023 134,80

869 664,58

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-01-01

2016-03-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

"Aktywni 30+ (II)"

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia do 31.12.2016r 76 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie
RPLU.09.02.00-06-0004/16
radzyńskim. GŁÓWNYM REZULTATEM projektu będzie: 1) podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 35 osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych; 2)
uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 25 osób bezrobotnych, 3) podjęcie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (odejście z KRUS do ZUS) przez co
najmniej 1 uczestnika spośród osób odchodzących z rolnictwa. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 76 osób (33K/43M) bezrobotnych , w tym rolnicy
i członkowie ich rodzin (1os.) prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzający odejść z rolnictwa, w wieku 30 lat i
więcej, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale
bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. PUP w Radzyniu Podl. realizować będzie odpowiednio dobrane do potrzeb
osób bezrobotnych usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynikające z Indywidualnego
Planu Działania (IPD) każdego uczestnika projektu. Każdy uczestnik zostanie objęty poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy. Pozostałe formy
wsparcia to: - szkolenia (dla 34 osób), - staż (dla 31 osób), - wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (dla 25 osób)

POWIAT RADZYŃSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W RADZYNIU PODLASKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 067 938,08

1 067 938,08

907 747,36

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywni 30+ (III)

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie do 31.12.2017r możliwości zatrudnienia 152 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie
radzyńskim. GŁÓWNYM REZULTATEM projektu będzie: 1) podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 69 osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych); 2)
uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 30 osób bezrobotnych, 3) podjęcie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (odejście z KRUS do ZUS) przez co
najmniej 1 uczestnika spośród osób odchodzących z rolnictwa. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 152 osoby (60K/92M) bezrobotne , w tym rolnicy i
członkowie ich rodzin (2os.) prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzający odejść z rolnictwa, w wieku 30 lat i
więcej, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale
bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. PUP w Radzyniu Podl. realizować będzie odpowiednio dobrane do potrzeb
osób bezrobotnych usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynikające z Indywidualnego
Planu Działania (IPD) każdego uczestnika projektu. Każdy uczestnik zostanie objęty poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy. Pozostałe formy
wsparcia to: - szkolenia (dla 50 osób), - staż (dla 78 osób), - wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (dla 40 osób).

RPLU.09.02.00-06-0004/17

POWIAT RADZYŃSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W RADZYNIU PODLASKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 816 977,50

1 816 977,50

1 544 430,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywni 30 + (IV)

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie do 31.12.2018r możliwości zatrudnienia 101 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie
radzyńskim. GŁÓWNYM REZULTATEM projektu będzie: 1) podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 49 osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych); 2)
uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 17 osób bezrobotnych, 3) podjęcie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (odejście z KRUS do ZUS) przez co
najmniej 1 uczestnika spośród osób odchodzących z rolnictwa. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 101 osób (46K/55M) bezrobotnych, w tym
rolnicy i członkowie ich rodzin (1os.) prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzający odejść z rolnictwa, w wieku
30 lat i więcej, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby
długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. PUP w Radzyniu Podl. realizować będzie odpowiednio dobrane
do potrzeb osób bezrobotnych usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynikające z
Indywidualnego Planu Działania (IPD) każdego uczestnika projektu. Każdy uczestnik zostanie objęty poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy.
Pozostałe formy wsparcia to: - szkolenia (dla 31 osób), - staż (dla 38 osób), - wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (dla 32 osób).

RPLU.09.02.00-06-0004/18

POWIAT RADZYŃSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W RADZYNIU PODLASKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 096 221,42

1 096 221,42

931 788,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim

Celem głównym projektu jest podjęcie pracy przez min. 32 osoby wśród 70 osób (38K i 32M) bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie hrubieszowskim
RPLU.09.02.00-06-0005/15
poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby w wieku
30 lat i więcej zarejestrowane w PUP Hrubieszów jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące do co najmniej jednej z grup: os. w wieku 50 lat i więcej, - os. długotrwale bezrobotne, - kobiety, - os. z niepełnosprawnościami, - os. o niskich kwalifikacjach. Uczestnikami projektu będą
również rolnicy i członkowie ich rodzin, tj. współmałżonek lub domownik w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP Hrubieszów jako os. bezrobotne dla
których został ustalony I lub II profil pomocy należące co najmniej do jednej z następujących grup: - osoby w wieku w wieku 50 lat i więcej, - os. długotrwale
bezrobotne, - kobiety, - os. z niepełnosprawnościami, - os. o niskich kwalifikacjach, - prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha
przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa. W wyniku zakończenia udziału w projekcie pracę podejmie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) co
najmniej: - 45% osób bezrobotnych (32 os.), - 28% osób długotrwale bezrobotnych (16 os.), - 19% osób z niepełnosprawnościami (1 os.), a także co najmniej 22%
uczestników (1 os.) spośród osób odchodzących z rolnictwa podejmie zatrudnienie w sektorze pozarolniczym. Zakłada się również, że kwalifikacje zawodowe
uzyska co najmniej: -32% osób bezrobotnych (23 os.), - 32% osób długotrwale bezrobotnych (18 os.), - 27% osób z niepełnosprawnościami (1 os.) - (kryterium 2).
W ramach projektu będą realizowane działania bez kosztowe tj. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz zadania finansowane z projektu: staże,
doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, szkolenia.

POWIAT HRUBIESZOWSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W HRUBIESZOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

523 689,01

523 689,01

445 135,66

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-01-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja II

Celem głównym proj. jest podjęcie pracy wśród 210 osób (107K i 103M) bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie hrubie. poprzez zastosowanie usług i
instrumentów rynku pracy w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane
w PUP Hrubieszów jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące do co najmniej jednej z grup: -os. w wieku 50 lat i więcej, os. długotrwale bezrobotne, - kobiety, - os. z niepełnosprawnościami, - os. o niskich kwalifikacjach. Uczestnikami projektu będą również rolnicy i członkowie ich
rodzin, tj. współmałżonek lub domownik w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP H-ów jako os. bezrobotne dla których został ustalony I lub II profil pomocy
należące co najmniej do jednej z następujących grup: - osoby w wieku w wieku 50 lat i więcej, - os. długotrwale bezrobotne, - kobiety, - os. z
niepełnosprawnościami, - os. o niskich kwalifikacjach, - prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających
odejść z rolnictwa. W ramach projektu będą realizowane działania bez kosztowe tj. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz zadania finansowane z
projektu: staże, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, szkolenia.

POWIAT HRUBIESZOWSKI /POWIATOWY URZĄD PRACY W HRUBIESZOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 736 824,57

1 736 824,57

1 476 300,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

RPLU.09.02.00-06-0004/15

RPLU.09.02.00-06-0005/16

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja III

Celem głównym proj. jest podjęcie pracy wśród 384 osób (195K i 189M) bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie hrubie. poprzez zastosowanie usług i
instrumentów rynku pracy w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane
w PUP Hrubieszów jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące w tym co najmniej os. długotrwale bezrobotne. Projekt zakłada
objęciem wsparciem osoby o niskich kwalifikacjach, w wieku powyżej 50 roku życia, os. z niepełnosprawnosciami, kobiety. Uczestnikami projektu będą również
rolnicy i członkowie ich rodzin, tj. współmałżonek lub domownik w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP H-ów jako os. bezrobotne dla których został
ustalony I lub II profil pomocy należące co najmniej do jednej z następujących grup: - os. długotrwale bezrobotne, - os. o niskich kwalifikacjach, - osoby w wieku
w wieku 50 lat i więcej,- os. z niepełnosprawnościami, -kobiety. W ramach projektu będą realizowane działania bezkosztowe tj. poradnictwo zawodowe i
pośrednictwo pracy oraz zadania finansowane z projektu: staże, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, szkolenia.

RPLU.09.02.00-06-0005/17

POWIAT HRUBIESZOWSKI /POWIATOWY URZĄD PRACY W HRUBIESZOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

3 221 591,30

3 221 591,30

2 738 352,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja IV

Celem głównym proj. jest podjęcie pracy wśród 218 osób (112K i 106M) bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie hrubie. poprzez zastosowanie usług i
RPLU.09.02.00-06-0005/18
instrumentów rynku pracy w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane
w PUP Hrubieszów jako bezrobotne, należące w tym co najmniej os. długotrwale bezrobotne. Projekt zakłada objęciem wsparciem osoby o niskich kwalifikacjach,
w wieku powyżej 50 roku życia, os. z niepełnosprawnościami, kobiety. Uczestnikami projektu będą również rolnicy i członkowie ich rodzin, tj. współmałżonek lub
domownik w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP H-ów jako os. bezrobotne należące co najmniej do jednej z następujących grup: - os. długotrwale
bezrobotne, - os. o niskich kwalifikacjach, - osoby w wieku w wieku 50 lat i więcej,- os. z niepełnosprawnościami, -kobiety. W ramach projektu będą realizowane
działania bezkosztowe tj. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz zadania finansowane z projektu: staże, doposażenia lub wyposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego, szkolenia.Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi
potrzebami własciwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Kry. 5,
Kryt. rekruta. do projektu zapewnie.możli.skorzy. ze wsparcia os., które
zakonczyły udział w proj.z zakresu włączenia społ. reazlizo. w ramach Osi 11 włączen.społ.RPO WLoraz współ. w tym zakresie z działal. na obszarz.
reazliz.projek.insty. pomocy i integracji społ.-Kryt.8

POWIAT HRUBIESZOWSKI /POWIATOWY URZĄD PRACY W HRUBIESZOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

2 130 392,57

2 130 392,57

1 810 833,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

AKTYWNOŚĆ I PRACA

Potrzebą realizacji projektu "AKTYWNOŚĆ I PRACA" są problemy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarej. w PUP Biłgoraj, z określonym I lub II profilem
pomocy, w tym do rolników i członków ich rodzin należące co najmniej do jednej z następujących grup osób należących do jeden z kategorii: - osoby długotrwale
bezrobotne, - osoby o niskich kwalifikacjach, - osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej, - osoby niepełnosprawne, - kobiety. Celem głównym projektu jest
zwiększenie aktywności zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 90 osób (41K i 49M) poprzez aktywizację
zawodową w ramach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, indywidualnego planu działania, staży, szkoleń oraz wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy do 31.03.2015r. z pośród 95 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, osób
niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, oraz niskokwalifikowanych) oraz osób odchodzących z rolnictwa. Cel główny projektu jest powiązany z
celami szczegółowymi nr 1 i nr 2 Priorytetu inwestycyjnego 8i. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników projektu nastąpi poprzez objęcie wsparciem: 1.
Pośrednictwo pracy - 95 osób 2. Indywidualny Plan Działania - 95 osób 3. Szkolenia zawodowe - 35 osób 4. Staże zawodowe - 25 osób 5. Wyposażenie lub
doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - 35 osób.

RPLU.09.02.00-06-0006/15

POWIAT BIŁGORAJSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

910 706,30

910 706,30

774 100,36

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-08-01

2016-03-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

AKTYWNOŚĆ I PRACA II

Projekt "AKTYWNOŚĆ I PRACA II" odpowiada na problemy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarej. w PUP Biłgoraj, z I lub II profilem pomocy, w tym
rolników i członków ich rodzin należące co najmniej do jednej z następujących grup osób należących do jeden z kategorii: - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby
o niskich kwalifikacjach, - osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej, - osoby niepełnosprawne, - kobiety. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej,
dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 145 (73K i 72M) osób bezrobotnych z terenu powiatu biłgorajskiego poprzez
aktywizację zawodową w ramach wparcia wynikającego z Indywidualnego Planu Działania tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń
zawodowych, staży oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 31.12.2016r. spośród 152 osób znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na
rynku pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób po 50 roku życia, osób z niskimi kwalifikacjami,) oraz osób
odchodzących z rolnictwa.

RPLU.09.02.00-06-0006/16

POWIAT BIŁGORAJSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 246 561,18

1 246 561,18

1 059 577,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

AKTYWNOŚĆ I PRACA III

Projekt "AKTYWNOŚĆ I PRACA III" odpowiada na problemy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarej. w PUP Biłgoraj, z I lub II profilem pomocy, w tym
rolników i członków ich rodzin należących do co najmniej jednej z następujących grup osób należących do jednej z kategorii: - osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, - osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej, - osoby niepełnosprawne, - kobiety. Celem projektu jest zwiększenie aktywności
zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 245 (123K i 122M) osób bezrobotnych z terenu powiatu
biłgorajskiego poprzez aktywizację zawodową w ramach wparcia wynikającego z Indywidualnego Planu Działania tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa
zawodowego, szkoleń zawodowych, staży oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 31.12.2017r. spośród 257 osób znajdujących się w szczególnie
trudniej sytuacji na rynku pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób po 50 r. życia, osób z niskimi kwalifi.) oraz osób
odchodzących z rolnictwa. Formy wsparcia: 1. IPD - 257 2. Pośrednictwo pracy - 257 3. Poradnictwo zawodowe - 257 4. Szkolenia zawodowe - 85 5. Staże
zawodowe - 120 6. Wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - 52 Rezultaty: 1. Liczba. osób pracujących po opuszczeniu programu
łącznie z pracującymi na własny rachunek 45% - 116 osób, w tym liczba osób pracujących dla: - l. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie
28% - 29 os. - l. os. z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 19% - 2 os. 2. Liczba. osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
dla objętych wsparciem w programie 32% - 83 os., w tym liczba os., które uzyskały kwalifikacje dla: - l. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w
programie 32% - 33 os. - l. os. z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 27% - 3 os. 3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym

RPLU.09.02.00-06-0006/17

POWIAT BIŁGORAJSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

2 158 466,17

2 158 466,17

1 834 696,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

AKTYWNOŚĆ I PRACA IV

Projekt "AKTYWNOŚĆ I PRACA IV" odpowiada na problemy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarej. w PUP Biłgoraj, z I lub II profilem pomocy, w tym
rolników i członków ich rodzin należących do co najmniej jednej z następujących grup osób należących do jednej z kategorii: - osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, - osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej, - osoby niepełnosprawne, - kobiety. Celem projektu jest zwiększenie aktywności
zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 156 (78K i 78M) osób bezrobotnych z terenu powiatu biłgorajskiego
poprzez aktywizację zawodową w ramach wparcia wynikającego z Indywidualnego Planu Działania tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń
zawodowych, staży oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 31.12.2018r. spośród 164 osób znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na
rynku pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób po 50 r. życia, osób z niskimi kwalifi.) oraz osób odchodzących z
rolnictwa. Formy wsparcia: 1. IPD - 164 2. Pośrednictwo pracy - 164 3. Poradnictwo zawodowe - 164 4. Szkolenia zawodowe - 55 5. Staże zawodowe - 73 6.
Wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - 36 Rezultaty: 1. Liczba. osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z
pracującymi na własny rachunek 45% - 74 osoby, w tym liczba osób pracujących dla: - l. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 28% - 26
os. - l. os. z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 19% 2. Liczba. osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla objętych
wsparciem w programie 32% - 53 os., w tym liczba os., które uzyskały kwalifikacje dla: - l. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 32% 30 os. - l. os. z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 27% 3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu program
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POWIAT BIŁGORAJSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 365 105,92

1 365 105,92

1 160 340,03

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie kraśnickim

Projekt jest zgodny z wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych
współfinansowanych z EFS na lata 2014-20120 oraz jest odpowiedzią na ogłoszony nabór i spełnia kryteria dostępu. Projekt został dostosowany do wymogów
formalnych, które będą obowiązywały w ramach RPO WL 2014-2020. Uczestnikami projektu będzie 74 osoby (37K i 37M) od 30r.ż zarejestrowanych w PUP, dla
których został ustalony I lub II profil pomocy kwalifikujący się do następujących grup: długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, po 50 r.ż, kobiet, osób
niepełnosprawnych, oraz osób odchodzących z rolnictwa kwalifikujących się do w/w wymienionych grup. Celem projektu jest zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej
45% uczestników tj. 34 osoby. W ramach projektu dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizowań będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty
rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą obligatoryjne formy wsparcia
bezkosztowe IPD którym objęte zostanie 100% uczestników projektu, oraz poradnictwo zawodowe którym objęte zostanie 50% uczestników projektu jak również
odpowiednio dobrana forma aktywizacji bezpośredniej finansowana przez PUP Kraśnik tj: staże zawodowe dla 18 os. bezrob. wraz ze zwrotem kosztów dojazdu
dla 10 os.: szkolenia grupowe dla 20 os. bezrob. oraz indywidualne do których zrekrutowanych będzie 6 os.; refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia
stanowiska pracy dla bezrobotnego te forma wsparcia zostanie objętych 30 uczest. Projektu. Projekt jest zgodny z polityka równych szans i zapobiega
dyskryminacji oraz koncepcja zrównoważonego
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POWIAT KRAŚNICKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

820 390,00

820 390,00

697 331,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-01-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie kraśnickim II

Projekt. jest zgodny z wytycznymi. w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych
RPLU.09.02.00-06-0007/16
współfinansowanych z EFS na lata 2014-20120 oraz jest odpowiedzią na ogłoszony nabór i spełnia kryteria dostępu. Celem projektu jest Zwiększenie mozliwości
zatrudnienia dla 150 osób od 30r. ż. pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim. do końca 2016 . Uczestnikami projektu będzie 150 osób (75K i 75M) od 30r.ż
zarejestrowanych w PUP, dla których został ustalony I lub II profil pomocy kwalifikujących się do następujących grup: długotrwale bezrobotnych, o niskich
kwalifikacjach, po 50 r.ż, kobiet, osób. niepełnosprawnych., oraz osób odchodzących. z rolnictwa kwalifikujących. się do w/w wymienionych grup. W ramach
projektu dla każdego z uczestników projektu zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i
problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy takie jak: IPD,
poradnictwo lub pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staż zawodowy, refundacja doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy dla skierowanego
bezrobotnego. Rezultatami projektu będzie podjecie zatrudnienia przez co najmniej: - 50,66% osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, tj spośród 150
osób w projekcie prace podejmie co najmniej 76 os. (38k i 38M) - 30% osób długotrwale bezrobotnych tj. spośród 72 osób w projekcie pracę podejmie co
najmniej 22 os . (10K i 12M) -33% osób niepełnosprawnych tj spośród 6 osób w projekcie pracę podejmie 2 osoby(1K i 1M) Rezultatem projektu będzie
podniesienie kwalifikacji przez co najmniej: -70% uczestników szkoleń uzyska kwalifikacje tj. spośród 40 uczestników kwalifikacje uzyska co najmniej 28 os.(8K i
20M) w tym: - 18 osób długotrwale bezrobotnych (5K i 13M) -1 os. niepełnosprawna

POWIAT KRAŚNICKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 818 816,40

1 818 816,40

1 545 993,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie kraśnickim III

Projekt jest zgodny z wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych
RPLU.09.02.00-06-0007/17
współfinansowanych z EFS na lata 2014-20120 oraz jest odpowiedzią na ogłoszony nabór i spełnia kryteria dostępu. Projekt został dostosowany do wymogów
formalnych, które będą obowiązywały w ramach RPO WL 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 264 osób od 30 r. ż
pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim do końca 2017r. Uczestnikami projektu będzie 264 osoby (132K i 132M) od 30r.ż zarejestrowanych w PUP, dla
których został ustalony I lub II profil pomocy kwalifikujący się do następujących grup: długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, po 50 r.ż, kobiet, osób
niepełnosprawnych, oraz osób odchodzących z rolnictwa kwalifikujących się do w/w wymienionych grup. W ramach projektu dla każdego z uczestników
przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej
podstawie PUP realizowań będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy,: IPD, poradnictwo lub pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staż
zawodowy, refundacja doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego. Rezultatem projektu będzie podjęcie pracy przez co
najmniej: -48% osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, tj spośród 264 osób w projekcie prace podejmie co najmniej 127 os.( 63K i 64 M) - 30% osób
długotrwale bezrobotnych tj. spośród 140 osób w projekcie prace podejmie co najmniej 42 osoby (21k i 21M) 33% osób z niepełnosprawnościami tj. spośród 2
osób w projekcie pracę podejmie co najmniej 1 osoba (1K) Rezultatem projektu będzie podniesienie podniesienie kwalifikacji przez co najmniej: -60 %
uczestników uzyska kwalifikacje tj. spośród 40 uczestników kwalifikacje uzyska co najmniej 24 osoby (10K i 14M) -12 osób długotrwale bezrobotnych (4K i 8M)

POWIAT KRAŚNICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

3 240 920,85

3 240 920,85

2 754 782,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie kraśnickim IV

Projekt jest zgodny z wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych
współfinansowanych z EFS na lata 2014-20120 oraz jest odpowiedzią na ogłoszony nabór i spełnia kryteria dostępu. Projekt został dostosowany do wymogów
formalnych, które będą obowiązywały w ramach RPO WL 2014-2020. Celem proj. jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 245 osób od 30 r. ż pozostających
bez pracy w powiecie kraśnickim do końca 2018r. Uczest. projektu będzie 245 osob (125K i 120M) od 30r.ż zarejestrowanych w PUP, dla których został ustalony I
lub II profil pomocy kwalifikujący się do następujących grup: długotrwale bezrob., o niskich kwalifikacjach, po 50 r.ż, kobiet, osób niepełnosprawnych, oraz osób
odchodzących z rolnictwa kwalifikujących się do w/w wymienionych grup. W ramach projektu dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty
aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczest.. Na tej podstawie PUP realizowań będzie
odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy,: IPD, poradnictwo lub pośrednictwo pracy, staż zawodowy, refundacja doposażenia lub wyposażenia
miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego, szkolenia . Z poś. 15 szkol. 14 szkol jest szkol prow. do uzysk. kwali. co stanowi 93,33% og. Rezultatem projektu
będzie podjęcie pracy przez co najmniej: -42% osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, tj spośród 245 osób w projekcie prace podejmie co najmniej
103 os.( 53K i 50 M) - 42% osób długotrwale bezrobotnych tj. spośród 101 osób w projekcie prace podejmie co najmniej 43 osoby (20k i 23M) 42% osób z
niepełnosprawnościami tj. spośród 2 osób w projekcie pracę podejmie co najmniej 1 osob1 (1k) Rezultatem projektu będzie podniesienie podniesienie
kwalifikacji przez co najmniej: -50 % uczestników uzyska kwalifikacje tj. spośród 50 uczestników kwalifikacje uzyska co najmniej 25 osób (7K i 18M) - 14 osób
długotrwale bezro
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POWIAT KRAŚNICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

2 266 903,16

2 266 903,16

1 926 867,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Kompleksowe wsparcie - kluczem do sukcesu zawodowego

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 62 osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w tym
osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz poprawa szans na zatrudnienie
osób odchodzących z rolnictwa. Cele szczegółowe to: 1. zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób
starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) 2. Poprawa szans na zatrudnienie
osób odchodzących z rolnictwa. Grupę docelową w projekcie stanowić będą: a) osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, dla których
został ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup: -osoby w wieku 50 lat i więcej, -osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, -osoby z niepełnosprawnościami, -osoby o niskich kwalifikacjach; b) rolnicy i członkowie ich rodzin, tj. współmałżonek lub domownik w wieku 30 lat i
więcej zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne dla których został ustalony I lub II profil pomocy należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, -osoby długotrwale bezrobotne, -kobiety, -osoby z niepełnosprawnościami, -osoby o niskich kwalifikacjach; prowadzący
indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. Grupę docelową stanowią 62 osoby. W ramach projektu
planuje się realizację pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży, prac interwencyjnych i refundacji wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020. Projekt
jest zgodny z zapisami właściwych wytycznych horyzontalnych i wytycznych programowych 2014-2020.

RPLU.09.02.00-06-0008/15

POWIAT TOMASZOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

568 676,40

568 676,40

483 374,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-07-01

2016-03-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompleksowe wsparcie - kluczem do sukcesu zawodowego II

Celem głównym projektu realizowanego w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016r jest: zwiększenie możliwości zatrudnienia 152 osób bezrobotnych pow. 30 roku
życia, w tym odchodzacych z rolnictwa, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z pow. tomaszowskiego w okresie: od 01.01.2016r. do
31.12.2016r. Grupę docelową w projekcie stanowić będą: osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II
profil pomocy oraz rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z
rolnictwa należące co najmniej do jednej z następujących grup: -osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach; W ramach projektu planuje się realizację pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego, szkoleń
zawodowych, staży, prac interwencyjnych oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Założone
rezultaty projektu to: -liczba osób pracujących, łącznie z prowadzacymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 67 os.(31K i 36M) -liczba
osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe po opuszczeniu programu - 34 os.(16K i 18M).

RPLU.09.02.00-06-0008/16

POWIAT TOMASZOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 272 597,33

1 272 597,33

1 081 707,73

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Kompleksowe wsparcie - kluczem do sukcesu zawodowego III

Celem głównym projektu realizowanego w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017r jest: zwiększenie możliwości zatrudnienia 327 os. (167K i 160M) bezrobotnych
pow. 30 roku życia, w tym odchodzacych z rolnictwa, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z pow. tomaszowskiego w okresie: od
01.01.2017r. do 31.12.2017r. Grupę docelową w projekcie stanowić będą: osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, dla których został
ustalony I lub II profil pomocy oraz rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych,
zamierzający odejść z rolnictwa należące co najmniej do jednej z następujących grup: -osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach; W ramach projektu planuje się realizację pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego,
szkoleń zawodowych, staży, prac interwencyjnych oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Założone rezultaty projektu to: -liczba osób pracujących, łącznie z prowadzacymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 148 os. (67 K i 81
M) -liczba osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe po opuszczeniu programu - 45 os. (21 K i 24 M) -liczba osób pracujących w sektorze poza rolniczym po
opuszczeniu programu - 3 os. (2K i 1M)

RPLU.09.02.00-06-0008/17

POWIAT TOMASZOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

2 416 193,48

2 416 193,48

2 053 764,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Kompleksowe wsparcie - kluczem do sukcesu zawodowego IV

Celem głównym projektu realizowanego w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. jest: zwiększenie możliwości zatrudnienia 179 os. (91K i 88M) bezrobotnych
pow. 30 roku życia, w tym odchodzacych z rolnictwa, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z pow. tomaszowskiego w okresie: od
01.01.2018r. do 31.12.2018r. Grupę docelową w projekcie stanowić będą: osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, oraz rolnicy i
członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa, należące co najmniej
do jednej z następujących grup: -osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach,
kobiety; W ramach projektu planuje się realizację pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży, prac interwencyjnych oraz
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Założone rezultaty projektu to: -liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzacymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 81os. (39K i 42M) -liczba osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe po
opuszczeniu programu - 27os. (2K i 25M) -liczba osób pracujących w sektorze poza rolniczym po opuszczeniu programu -2os. (1K i 1M)

RPLU.09.02.00-06-0008/18

POWIAT TOMASZOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 425 773,68

1 425 773,68

1 211 907,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w
Lublinie (I)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 143 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej z terenu m. Lublin zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie
Pracy w Lublinie do 31.03.2016r. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 65 osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie (w tym 27
długotrwale bezrobotnych, 3 osoby niepełnosprawne), uzyskanie kwalifikacji przez 50 osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie (w tym 31 długotrwale
bezrobotnych, 3 osoby niepełnosprawne) oraz co najmniej 1 osoba uzyska zatrudnienie w sektorze pozarolniczym. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną
osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w MUP w Lublinie jako osoby bezrobotne dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osób w wieku 50 lat i więcej, długotrwale
bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, rolników i członków ich rodzin. W ramach projektu dla każdego z uczestników
przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika
(Indywidualny Plan Działania, poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy). Na tej podstawie realizowane będą usługi i instrumenty rynku pracy, o których
mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (szkolenia, staże, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego).

RPLU.09.02.00-06-0009/15

GMINA LUBLIN / MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

977 181,00

977 181,00

830 603,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-02-01

2016-03-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w
Lublinie (II)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w
Lublinie.Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w MUP w Lublinie. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną
os. bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w MUP w Lublinie zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II
(tzw. wymagający wsparcia), należące co najm. do jednej z grup: os. w wieku 50 lat i więcej, os.długotrwale bezrobotnych, os. z niepełnosprawnościami, os. o
niskich kwalifikacjach, rolników i członków ich rodzin.W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej
poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie MUP w Lublinie realizować będzie odpowiednio
dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j.:opracowanie Indywidualnego Planu
Działania,poradnictwo zawodowe,pośrednictwo pracy,szkolenia,staże,doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Projekt
dostosowany jest do wymogów formalnych obowiązujących w ramach RPO WL 2014-2020. Projekt został dostosowany do wymogów Wytycznych programowych
dotyczących systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020. Projekt spełnia kryteria horyzontalne: jest zgodny z prawodawstwem krajowym i unijnym oraz
zasadami unijnymi, jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju. Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WLWersja: 1.0 wniosku o
dofinansowanie projektu w ramach RPO WL 2014-2020. Projekt jest spójny merytorycznie i przyczynia się do osiągnięcia celów Priorytetu 8i.

RPLU.09.02.00-06-0009/16

GMINA LUBLIN / MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

4 180 538,00

4 180 538,00

3 553 457,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w
Lublinie (III)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w
Lublinie.Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w MUP w Lublinie. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną
os. bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w MUP w Lublinie zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II
(tzw. wymagający wsparcia), należące co najm. do jednej z grup: os. w wieku 50 lat i więcej, os.długotrwale bezrobotnych, os. z niepełnosprawnościami, os. o
niskich kwalifikacjach, rolników i członków ich rodzin.W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej
poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie MUP w Lublinie realizować będzie odpowiednio
dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j.:opracowanie Indywidualnego Planu
Działania,poradnictwo zawodowe,pośrednictwo pracy,szkolenia,staże,doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Projekt
dostosowany jest do wymogów formalnych obowiązujących w ramach RPO WL 2014-2020. Projekt został dostosowany do wymogów Wytycznych programowych
dotyczących systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020. Projekt spełnia kryteria horyzontalne: jest zgodny z prawodawstwem krajowym i unijnym oraz
zasadami unijnymi, jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju. Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020. Projekt
jest spójny merytorycznie i przyczynia się do osiągnięcia celów Priorytetu 8i.

RPLU.09.02.00-06-0009/17

GMINA LUBLIN/MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

5 149 655,27

5 149 655,27

4 377 206,98

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w
Lublinie (IV)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w
Lublinie.Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w MUP w Lublinie. W ramach P wsparciem objęte zostaną os.
bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w MUP w Lublinie zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw.
wymagający wsparcia), należące co najm. do jednej z grup: os. w wieku 50 lat i więcej, os.długotrwale bezrobotnych, os. z niepełnosprawnościami, os. o niskich
kwalifikacjach, kobiet, rolników i członków ich rodzin. W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawod.
poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie MUP w Lublinie realizować będzie odpowiednio
dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatr. i instytucjach rynku pracy t.j.: opracowanie IPD, poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,szkolenia, staże, doposażenie/wyposaż. stanowiska pracy dla skier. bezrobotnego, prace interwencyjne, dotacje. Projekt dostosowany jest do
wymogów formalnych obow. w ramach RPO WL 2014-2020. Projekt j. zgodny z Wytycz. w zakresie realiz. projektów finans. ze środków FP w ramach p.o. współf. z
EFS na lata 2014-2020.P został dostosowany do wymogów Wytycznych programowych dot. systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020. Projekt spełnia
kryteria horyzontalne: j. zgodny z prawodawstwem krajowym i unijnym oraz zasadami unijnymi, j. realizowany zg. z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla os. niepełnosprawnych, zasadą równości szans K i M oraz koncepcją zrównoważ. rozwoju. Projekt j.zgodny ze Szczeg. Opisem Osi
Priorytetowych RPO WL 2014-2020. P j. spójny merytorycznie i przyczynia się do osiągnięcia celów Priorytetu 8i. P jest zgodny z pozostałymi politykami i
zasadami wspóln

RPLU.09.02.00-06-0009/18

GMINA LUBLIN/MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

4 988 841,63

4 988 841,63

4 240 515,38

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-03-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja - Praca

Cel główny proj.-podniesienie zdolności do zatrudnienia 130o. z p. bialskiego i m.Biała Podl. w wieku pow.30r.ż.,znajdujących się w szczególnie trudnej syt. na
RPLU.09.02.00-06-0010/15
rynku pracy do 31.01.2016r.. Realizacja celu gł. zostanie osiągnięta przez zrealizowanie celów szczeg. PI 8i: zwiększenie zatrudnienia os. znajdujących się w
szczególnie trudnej syt. na rynku pracy (w tym os. po 50r.ż.,kobiet, os. niepełnospr.,długotrw. bezrob. oraz niskowykwalif.)oraz poprawa szans na zatrudnienie os.
odchodzących z rolnictwa. Kluczowe rezultaty proj. to:po opuszczeniu programu pracę podejmie co najmniej 45%os. bezrob.,28% długotrw. bezrob.,19% os.
niepełnospr.,22% rolników podejmie zatrudnienie w sektorze pozaroln.,oraz kwalif. zawod. uzyska co najmniej 32%bezrob.,32%długotrw. bezrob.,27% niepełnospr.
W ramach proj. planujemy realizację zadań:Indywidualny Plan Działania, pośredn. pracy, poradn. zawod.,staże (46os.),szkolenia(42os.) oraz refundacja kosztów
wyposaż. stanow. pracy(42 stanowiska).STAŻE-zg. z Kryt.7,będą trwały od 3 do 5 m-cy. Os. kierowane na staż będą miały opracowany/zaktualiz. IPD i zostaną
objęte usługą pośredn. pracy.SZKOLENIA-zg. z Kryt.5 będą to szkol. zawod.,zakończą się uzyskaniem dokumentu potwierdz. kwalif. UP i egz. zewnętrznym mającym
na celu weryf. kwalif. zawod. Os. kierowane na szkol. będą miały opracowany/zaktualiz. IPD oraz zostaną objęte usługą poradn. zawod. WYPOSAŻENIE STANOW.
PRACY DLA SKIEROW. BEZROB.-Os. bezrob. zostaną zatrudnione na umowę o pracę na wyposaż. stanow. pracy. Przed rozpoczęciem pracy będą miały
opracowany/zaktualiz. IPD i zostaną objęte usł. pośredn. pracy. Zakładamy, iż w ramach proj.100%UP zostanie objętych 2 formami wsparcia-Kryt. 4,wszyscy
zostaną objęci IPD-Kryt.3.

POWIAT BIALSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 378 200,12

1 378 200,12

1 171 470,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-06-01

2016-01-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

"Aktywizacja - Praca II"

Celem proj. jest zwiększenie możliwości zatrudnienia os. bezrobotnych z powiatu bialskiego i m.Biała Podl. w wieku 30lat i więcej z ustal.I/II prof.pomocy
RPLU.09.02.00-06-0010/16
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50r.ż., kobiet, os. niepełnosprawnych,os.długotrw.bezrob.) do
31.12.2016r. W ramach proj. wsparciem zostanie objętych 300os. bezrob. w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni)
lub profilu II (tzw. wymagający wsparcia). W ramach proj., dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawod. poprzedzi
opracowanie/aktualizacja IPD. Na tej podst. PUP będzie realizować odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 203 uczestników proj. otrzyma wsparcie w formie staży, 30 osób skorzysta ze szkoleń, 67 osób zostanie zatrudnionych w
ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrob. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudni. na poziomie:
co najmniej 33% dla osób w wieku 50 lat i więcej, 39% dla kobiet, 33% dla os. z niepełnosprawnościami, 30% dla os. długotrwale bezrob.,38% dla os. o niskich
kwalif., 40% dla os.nie kwalifikujących się do żadnej z w/w gr.

POWIAT BIALSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

3 127 804,43

3 127 804,43

2 658 633,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

"Aktywizacja - Praca III"

Celem proj. jest zwiększenie możliwości zatrudnienia os. bezrobotnych z powiatu bialskiego i m.Biała Podl. w wieku 30lat i więcej z ustal.I/II prof.pomocy
RPLU.09.02.00-06-0010/17
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50r.ż., kobiet, os. niepełnosprawnych,os.długotrw.bezrob.) do
31.03.2018r. W ramach proj. wsparciem zostanie objętych 589os. bezrob. w wieku 30 lat i więcej zakwalifik. do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub
profilu II (tzw. wymagający wsparcia). W ramach proj., dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawod. poprzedzi
opracowanie/aktualizacja IPD. Na tej podst. PUP będzie realizować odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 411 uczestników proj. otrzyma wsparcie w formie staży, 107 osób skorzysta ze szkoleń, 71 osób zostanie zatrudnionych
w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrob. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudni. na
poziomie: co najmniej 33% dla osób w wieku 50 lat i więcej, 39% dla kobiet, 33% dla os. z niepełnosprawnościami, 30% dla os. długotrwale bezrob.,38% dla os. o
niskich kwalif.

POWIAT BIALSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

5 430 251,67

5 430 251,67

4 615 713,91

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2018-03-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

"Aktywizacja-Praca IV"

Celem proj. jest zwiększenie możliwości zatrudnienia os. bezrobotnych z powiatu bialskiego i m.Biała Podl. w wieku 30lat i więcej z ustal.I/II prof.pomocy
RPLU.09.02.00-06-0010/18
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50r.ż., kobiet, os. niepełnosprawnych,os.długotrw.bezrob.) do
31.03.2019r. W ramach proj. wsparciem zostanie objętych 353 os. bezrob. w wieku 30 lat i więcej zakwalifik. do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub
profilu II (tzw. wymagający wsparcia). W ramach proj., dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawod. poprzedzi
opracowanie/aktualizacja IPD. Na tej podst. PUP będzie realizować odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 178 uczestników proj. otrzyma wsparcie w formie staży, 80 osób skorzysta ze szkoleń, 70 osób zostanie zatrudnionych w
ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrob., zostanie utworzonych 25 stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych.
Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudni. na poziomie 42% dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz na poziomie 52% dla pozostałych osób nienależących do ww.
grup.

POWIAT BIALSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

4 020 365,97

4 020 365,97

3 417 311,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-03-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywność drogą do pracy

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie ryckim do 31.12.2015 r. Cel główny będzie
RPLU.09.02.00-06-0011/15
realizowany poprzez realizację celów szczegółowych tj. zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób
starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) oraz poprawę szans na zatrudnienie
osób odchodzących z rolnictwa. Kluczowym rezultatem projektu będzie (kryterium 2): - podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 45% osób bezrobotnych będących
uczestnikami projektu tj. 23 osoby. - podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 28% osób długotrwale bezrobotnych tj. 11 osób, - podjęcie zatrudnienia przez co
najmniej 19% osób z niepełnosprawnością tj. 1 osoba, - uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 32% osób bezrobotnych tj. 16 osób, - uzyskanie
kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 32% osób długotrwale bezrobotnych tj. 13, - uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 27% osób z
niepełnosprawnością tj. 1 osoba, - podjęcie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym przez co najmniej 22% uczestników spośród odchodzących z rolnictwa tj. 1
osoba. W ramach projektu zaplanowano objęcie wszystkich uczestników Indywidualnym Planem Działania - kryterium 3. Wszyscy uczestnicy projektu skorzystają
z usług doradcy zawodowego lub pośrednika pracy - kryterium 4 - co najmniej 50% uczestników projektu zostanie objętych co najmniej 2 formami tj.
poradnictwo+szkolenie lub pośrednictwo+staż lub pośrednictwo+doposażenie stanowiska pracy. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby powyżej 30
roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia). Dla każdego z uczestników
przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej
podstawie PUP re

POWIAT RYCKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

506 550,00

506 550,00

430 567,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-01-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywność drogą do pracy (II)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie ryckim do 31.12.2016 r. Cel główny będzie
RPLU.09.02.00-06-0011/16
realizowany poprzez realizację celów szczegółowych tj. zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób
starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) oraz poprawę szans na zatrudnienie
osób odchodzących z rolnictwa. Kluczowym rezultatem projektu będzie (kryterium 2) podjęcie zatrudnienia: - dla osób w wieku 50 lat i więcej na poziomie co
najmniej 33% tj. 5 osób, - dla kobiet na poziomie co najmniej 39% tj. 19 osób, - w przypadku osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 33% tj.1
osoba, - w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 30% tj. 17 osób, - w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co
najmniej 38% tj. 18 osób, - w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup na poziomie co najmniej 40%. Wersja: 1.0
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL 2014-2020 Suma kontrolna: 0000174/3/2/2/4/2/6/7/3/6/6/3/9/2/5/0/6/6/3 W ramach projektu
zaplanowano objęcie wszystkich uczestników Indywidualnym Planem Działania - kryterium 3 (sporządzenie lub aktualizacja). Wszyscy uczestnicy projektu
skorzystają z usług doradcy zawodowego lub pośrednika pracy. tj. poradnictwo+szkolenie lub poradnictwo+staż lub pośrednictwo+doposażenie stanowiska
pracy.

POWIAT RYCKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

999 529,24

999 529,24

849 599,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywność drogą do pracy (III)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie ryckim do 31.12.2017 r. Cel główny będzie
RPLU.09.02.00-06-0011/17
realizowany poprzez realizację celów szczegółowych tj. zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób
starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) oraz poprawę szans na zatrudnienie
osób odchodzących z rolnictwa. Kluczowym rezultatem projektu będzie (kryterium 2) podjęcie zatrudnienia: - dla osób w wieku 50 lat i więcej na poziomie co
najmniej 33% tj. 5 osób, - dla kobiet na poziomie co najmniej 39% tj. 38 osób, - w przypadku osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 33% tj. 2
osoby, - w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 30% tj. 27 osób, - w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co
najmniej 38% tj. 32 osoby. W ramach projektu zaplanowano objęcie wszystkich uczestników Indywidualnym Planem Działania - kryterium 3 (sporządzenie lub
aktualizacja). Wszyscy uczestnicy projektu skorzystają z usług doradcy zawodowego lub pośrednika pracy. tj. poradnictwo+szkolenie lub poradnictwo+staż lub
pośrednictwo+doposażenie stanowiska pracy

POWIAT RYCKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 733 216,12

1 733 216,12

1 473 233,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywność drogą do pracy (IV)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 126 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatu ryckiego do 31.12.2018r. Cel główny
RPLU.09.02.00-06-0011/18
będzie realizowany poprzez realizację celów szczegółowych tj. zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w
tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach) oraz poprawę szans na
zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. Udzielenie wsparcia w ramach projektu zostanie poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i
problemów zawodowych UP poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania (kryterium 3). Wszyscy uczestnicy projektu skorzystają z usług
doradcy zawodowego lub pośrednika pracy, a następnie skorzystają ze wspracia w postaci stażu, szkolenia albo wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
tj. poradnictwo zawodowe+szkolenie lub poradnictwo zawodowe+staż lub pośrednictwo pracy+wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Działania w
zakresie aktywizacji/reorientacji zawodowej będą podjemowane w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia przez UP, będą miały charakter
indywidualnego i kompleksowego wsparcia, które odpowiada na zidentyfikowane trudności i bariery, na jakie napotykają odbiorcy wsparcia w wejściu i
utrzymaniu się na rynku pracy. Kluczowym rezultatem projektu będzie (kryterium 2) podjęcie zatrudnienia przez wszystkie grupy docelowe: - dla osób w wieku 50
lat i więcej na poziomie co najmniej 33% - tj 4 osoby, - dla kobiet na poziomie co najmniej 39% tj. 25 osób, - w przypadku osób z niepełnosprawnościami na
poziomie co najmniej 33% tj. 2 osoby, - w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 30% tj. 23 osoby, - w przypadku osób o niskich
kwalifikacjach za poziomie co najmniej 38% tj. 23 osoby. Ponadto co najmniej 32% UP uzyska kwalifikacje w ramach szkoleń.

POWIAT RYCKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 079 674,68

1 079 674,68

917 723,47

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w powiecie puławskim (I)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie puławskim. Zakłada się, iż w ramach
RPLU.09.02.00-06-0012/15
proj. po opuszczeniu programu pracę podejmie co najmniej: 45% os. bezr. ( 25os.), 28% os. dług. bezr. (10os.), 19% os. niep. (1os.). Kwalifikacje zaw. uzyska co
najmniej: 32% os. bezr. (18os.), 32% os. dług. bezr. (11os.), 27% os. z niep. (1os.). Projekt zakłada również, iż co najmniej 22% UP spośród os. odchodzących z
rolnictwa podejmie zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (1os.). W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 55 osób w wieku 30+ zakwalifikowanych do
profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu II (tzw. wymagający wsparcia). Przedsięwzięcia będą się koncentrować na wsparciu grup znajdujących się w
szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych,
niskowykwalifikowanych oraz osób odchodzących z rolnictwa, w celu aktywizacji zawodowej ułatwiającej im wejście lub powrót na rynek pracy. W ramach
projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów
zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. staże, szkolenia oraz zatrudnienie w ramach refundacji kosztów dosposażenia/wyposażenia stanowiska
pracy. Założone w ramach projektu staże będą trwały przez okres nie krótszy niż 3 miesiące. Wszystkie szkolenia będą szkoleniami zawodowymi, kończącymi się
uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje uczestników. Ponadto zakłada się, iż 5 os. ukończy szkolenie zanim podejmie zatrudnienie w ramach
refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.

POWIAT PUŁAWSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

809 133,00

809 133,00

687 763,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-01-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w powiecie puławskim (II)

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób
niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych oraz odchodzących z rolnictwa, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy, pozostających bez pracy w powiecie puławskim. Działania PUP w Puławach zmierzające do osiągnięcia celu głównego będą realizowane do
31.12.2016r. - KRYT.FORM.SPECY. 6.

RPLU.09.02.00-06-0012/16

POWIAT PUŁAWSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 577 203,94

1 577 203,94

1 340 623,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w powiecie puławskim (III)"

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób
niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych oraz odchodzących z rolnictwa, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy, pozostających bez pracy w powiecie puławskim. Działania PUP w Puławach zmierzające do osiągnięcia celu głównego będą realizowane do
31.12.2017r. - KRYT.FORM.SPECY. 6.

RPLU.09.02.00-06-0012/17

POWIAT PUŁAWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

2 345 318,46

2 345 318,46

1 993 520,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób
w powiecie puławskim (IV)"
niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych oraz odchodzących z rolnictwa, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy, pozostających bez pracy w powiecie puławskim. Działania PUP w Puławach zmierzające do osiągnięcia celu głównego będą realizowane do
31.12.2018 r. - KRYT.FORM.SPECY. 6.

RPLU.09.02.00-06-0012/18

POWIAT PUŁAWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 476 796,40

1 476 796,40

1 255 276,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja - krokiem w stronę pracy

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 77 osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w tym odchodzących z RPLU.09.02.00-06-0013/15
rolnictwa w mieście Zamość i powiecie zamojskim do końca 2015 roku. W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 77 osoby bezrobotne (45 kobiet, 32
mężczyzn) zarejestrowanych w PUP Zamość w wieku 30 lat i więcej dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil
pomocy należących do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
o niskich kwalifikacjach oraz rolnicy i członkowie ich rodzin, tj. współmałżonek lub domownik należący do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i
więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do
wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa. W ramach projektu Urząd będzie realizował usługi i instrumenty rynku pracy zgodnie z
przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w tym obligatoryjnie przygotowanie Indywidualnego Planu Działania oraz pośrednictwo
pracy lub poradnictwo zawodowe, które nie są finansowane w ramach projektu. W celu zwiększenia szans na zatrudnienie w ramach projektu zostały
zaplanowane staże zawodowe, szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych, subsydiowane zatrudnienie w postaci prac interwencyjnych oraz
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla pracodawców.

MIASTO ZAMOŚĆ/POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAMOŚCIU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

677 536,52

677 536,52

575 906,04

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-07-01

2016-01-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja - krokiem w stronę pracy edycja II

Celem gł proj jest aktywiz zawod poprzez odpowiednio dobrane formy wsparcia 342os w tym (158K/184M) bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej
RPLU.09.02.00-06-0013/16
sytuacji na RP w tym odchodzących z rol w mieście Zamość i powiecie zamojskim do końca grudnia 2016roku, ułatwiająca im wejście lub powrót na RP. Gr doc:os
w wieku 30l i więcej zareje w PUP jako os bezrob, dla których został ustal I lub II prof pomocy, należące co najmniej do jednej z gr: os w wieku 50l i więcej, os
długotrwale bezrob, K, os z niepełnospraw, os o niskich kwalifik oraz rol i członk ich rodzin, tj.współmałżonek lub domow prowadzący indywid gosp rol do
wielkości 2ha przelicz zamierzających odejść z rol. Os w wieku 30l i więcej zareje w PUP jako os bezrob, dla których został ustal I lub II prof pomocy nie kwalifik
się do żadnej z w/w gr. Typ proj : Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie o promocji zatrud i instytucjach RP z wyłączen robót publicznych. Uczest
proj będą mieć ustalony prof pomocy oraz przygot IPD. Za datę rozpoczęcia udziału w proj przyjmuje się udzielenie kompleks i indywid pośred pracy lub/i porad
zawodowego. W proj zaplanowano: szkolenia w celu nabycia, dostosow umiejętności,kompet lub kwalifik niezbędmne na RP, staże w celu nabycia praktycznych
umiejętności w zakr. wykonyw danego zawod oraz podjęcie pracy w ramach prac interwencyjnych lub wyposażenia/doposażenia stanow pracy celem zdob
doświad zawod i trwałego zatrud. Dzięki proj w/w os będą miały większe szanse na aktywne powrót na RP. Zaplanow działania przyczynią się do zmniejszenia
bezrob w regionie,wpłyną na poprawę wskaźnika aktywności zawod M i K. Proj przyczyni się do zniwelowania barier w zakresie zdobycia i utrzymania zatrud
przez os niepełnosprawne. Proj.jest zgodny z właściwymi politykami i zasad wspólnotowymi, w tym z polityką równych szans i niedyskrymin, zasadą równości
szans K/M, koncepcją zrównoważonego rozwoju, prawod wspólnotowym oraz krajowym. Realizacja proj zakończy się najpóźniej 3

MIASTO ZAMOŚĆ/POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAMOŚCIU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

3 743 484,02

3 743 484,02

3 181 961,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja - krokiem w stronę pracy edycja III

Celem głównym proj jest aktywizacja zawodowa poprzez odpowiednio dobrane formy wsparcia 571os w tym (267K/304M) bezrob znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na RP w tym odchodzących z rolnictwa w mieście Zamość i powiecie zamojskim do końca grudnia 2017r, ułatwiająca im wejście lub powrót na
RP. Grupy doc: os w wieku 30 l i więcej zarejest w PUP jako os bezrob dla których został ustalony I lub II prof pomocy, należące co najmniej do jednej z następ gr:
os w wieku 50 l i więcej, długotr bezrob, kobiety, os z niepełnospr, o niskich kwalifik oraz rolnicy i członk ich rodzin, tj. współmałż lub domownik prowadz indywid
gospod rolne do wielk 2 ha przeli zamierzających odejść z rolni. Typ proj: Instrumenty i usługi RP, wymienione w ustawie o promocji zatrud i instytucjach RP z
wyłączeniem robót publicznych. Wspar jest dostos do indywid potrzeb uczest wynik z ich wiedzy, doświad, zdolności i predysp do wyk danego zawod. Uczest będą
mieć ustalony prof pomocy i przygot IPD, dostos do ich potrzeb. Za datę rozpocz udziału przyjmuje się udzielenie PP/i PZ. W proj zaplan szkol w celu
nabycia,podwyż lub dostos kompet lub kwalifik na RP, staże w celu nabycia doświad zawod i praktycz umiejęt w zakr. wykonywa danego zawod oraz podjęcie
pracy w ramach PI lub D/W celem uzys doświad zawod i zatrud. Dzięki podejmow dział w/w os będą miały szanse na zaistnienie na RP. Zaplanow działania
zmniejsz bezrob w regionie, wpłyną na poprawę aktyw zawod M/K. Proj przyczyni się do zniwel barier w zakresie zatrud przez os z niepełnospr. Proj.jest zgodny z
właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi w tym z przepisami ustawy PZP i innym właściwym prawod krajowym, zasad dot pomocy publicznej, z zasadą
równości szans K/M, dostępności dla os z niepełnospr, pozostałymi politykami i zasadmi wspólnotowymi(koncepcją zrównoważonego rozwoju, zasadą równości
szans i niedyskryminacji) oraz prawodawstwem krajowym. Okr realizacji proj: realizacja proj zakończy się najpóźniej 31 grudnia 201

MIASTO ZAMOŚĆ/POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAMOŚCIU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

6 526 943,98

6 526 943,98

5 547 902,38

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

RPLU.09.02.00-06-0013/17

Aktywizacja - krokiem w stronę pracy edycja IV

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa poprzez odpowiednio dobrane formy wsparcia 425 os w tym (224K/201M) bezrobotnych znajdujących się w
RPLU.09.02.00-06-0013/18
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w tym odchodzących z rolnictwa w mieście Zamość i powiecie zamojskim do końca grudnia 2018 r, ułatwiająca im
wejście lub powrót na rynek pracy. Grupy doc: os w wieku 30 l i więcej zarejest w PUP jako os bezrob dla których został ustalony I lub II prof pomocy, należące co
najmniej do jednej z następ gr: os w wieku 50 l i więcej, długotr bezrob, kobiety, os z niepełnospr, o niskich kwalifik oraz rolnicy i członk ich rodzin, tj. współmałż
lub domownik prowadz indywid gospod rolne do wielk 2 ha przeli zamierzających odejść z rolni. Typ proj: Instrumenty i usługi RP, wymienione w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrud i instytucjach RP z wyłączeniem robót publicznych. Wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczest
wynikających z ich wiedzy, doświad, zdolności i predyspoycji do wykonywania danego zawod. Uczest będą mieć ustalony prof pomocy i przygot IPD, dostos do ich
potrzeb. Za datę rozpocz udziału przyjmuje się udzielenie PP/i PZ. W proj zaplan szkol w celu nabycia,podwyż lub dostos kompet lub kwalifik na RP, staże w celu
nabycia doświad zawod i praktycz umiejęt w zakr. wykonywa danego zawod oraz podjęcie pracy w ramach PI lub D/W celem uzys doświad zawod i zatrud. Dzięki
podejmow dział w/w os będą miały szanse na zaistnienie na RP. Zaplanow działania zmniejsz bezrob w regionie, wpłyną na poprawę aktyw zawod M/K. Proj
przyczyni się do zniwel barier w zakresie zatrud przez os z niepełnospr. Proj.jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi w tym z przepisami
ustawy PZP i innym właściwym prawod krajowym, zasad dot pomocy publicznej, z zasadą równości szans K/M, dostępności dla os z niepełnospr i koncepcją
zrównoważonego rozwoju. Okr realizacji proj: realizacja proj zakończy się najpóźniej 31 grudnia 2018 r. (kryt.7)

MIASTO ZAMOŚĆ/POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAMOŚCIU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

4 124 274,54

4 124 274,54

3 505 633,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz
odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zaktywizowanie zawodowe do końca 2015r. 58 osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy w tym osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. CELEM SZCZEGÓŁOWYM jest: - podniesienie
kompetencji zawodowych i/lub zdobycie doświadczenia zawodowego do końca 2015r. 41 osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy w tym osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie; - doprowadzenie do zatrudnienia lub
samozatrudnienia do końca 2015r. 26 osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w tym osób odchodzących z rolnictwa
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU- zgodnie z zapisami SZOOP RPO WL 2014-2020 stanowić będzie: 58
osób bezrobotnych,.48,10% -28 Kobiet i 51,90%- 30 Mężczyzn. 44 osób (22K,22M) długotrwale bezrobotnych 52 osób (25K,27M) o niskich kwalifikacjach 18 osób
(9K,9M) w wieku powyżej 50 r.ż. 2 osoby (1K,1M) niepełnosprawne 2 osoby (1K,1M) rolnicy i członkowie ich rodzin (współmałżonek lub domownik) zamierzający
odejść z rolnictwa, w tym: 2 osoby (1K,1M) długotrwale bezrobotne 2 osoby (2K,1M) o niskich kwalifikacjach 1 osoba powyżej 50 roku życia 1 osoba
niepełnosprawna. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu
programu 27 osób bezrobotnych, objętych wsparciem w programie, w tym: 13 osób długotrwale bezrobotnych 1 osoba z niepełnosprawnościami Liczba osób,
które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 19 osób bezrobotnych, w tym: 15 osób długotrwale bezrobotnych 1 osoba z niepełnosprawnością 1 osoba
pracująca w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu WSKAŹNIKI PRODUKTU 58 osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie w tym: 44 osoby
długotrwale bezrobotnych 2 osoby z niepełnosprawnościami - 18 osób w wieku 50

RPLU.09.02.00-06-0014/15

POWIAT WŁODAWSKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

475 473,00

475 473,00

404 152,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-01-01

2016-03-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz
odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe do końca 2016 roku 130 os. bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
w tym osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych w PUP we Włodawie. Okres realizacji projektu: 01.01.2016- 31.12.2016r. Głównym rezultatem projektu
będzie podjęcie zatrudn. przez co najmniej: 30% osób długotrwale bezrobotnych, 33% osób powyżej 50 r.ż., 39% kobiet, 38% osób o niskich kwalifikacjach, 33%
niepełnosprawnych, 40% osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych. Zakłada się, że 95% uczestników ukończy udział w
projekcie. W ramach proj. wsparciem objęte zostaną osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne zakwalifikowane do profilu pomocy I
(bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (wymagający wsparcia). Dla każdego z uczestn. przedstawiona zostanie konkretna oferta aktywizacji zawodowej.
Poprzedzona zostanie opracowaniem Indywidualnego Planiu Działania. Na tej podst. PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku
pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wszystkie osoby (130) objęte zostaną pośrednictwem pracy lub
poradnictwem zawodowym, 90 os. stażem, 22 os. szkoleniemz zakresu ECDLSTANDARD, 8 os. szkoleniem "Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych", 15
os.zatrudnieniem w ramach refundacji pracodawcy kosztówwyposażenia stanowiska pracy, 15 os. zatrudnieniem w ramachprac interwencyjnych.

RPLU.09.02.00-06-0014/16

POWIAT WŁODAWSKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 178 152,34

1 178 152,34

1 001 429,48

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szcególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących Głównym celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe do końca 2017 roku 207 os. bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
z rolnictwa w powiecie włodawskim (III)
w tym osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych w PUP we Włodawie. Okres realizacji projektu: 01.01.2017- 31.12.2017r. Głównym rezultatem projektu
będzie podjęcie zatrudn. przez co najmniej: 30% osób długotrwale bezrobotnych, 33% osób powyżej 50 r.ż., 39% kobiet, 38% osób o niskich kwalifikacjach, 33%
niepełnosprawnych. Zakłada się, że 95% uczestników ukończy udział w projekcie. W ramach proj. wsparciem objęte zostaną osoby w wieku 30 lat i więcej
zarejestrowane w PUP jako bezrobotne zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia). Dla
każdego z uczestn. przedstawiona zostanie konkretna oferta aktywizacji zawodowej. Poprzedzona zostanie opracowaniem Indywidualnego Planiu Działania. Na
tej podst. PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Wszystkie osoby (207) objęte zostaną pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym, 135 os. stażem, 40 os. szkoleniami grupowymi, 15 os.
szkoleniami indywidualnymi, 22 os. zatrudnieniem w ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 20 os. zatrudnieniem w ramach
prac interwencyjnych.

RPLU.09.02.00-06-0014/17

POWIAT WŁODAWSKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

2 042 488,89

2 042 488,89

1 736 115,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz
odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (IV)

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe do końca 2018 roku 152 osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy w tym osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych w PUP we Włodawie. Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.12.2018r. Głównym rezultatem
projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 42% uczestników projektu. Zakłada się, że 95% uczestników ukończy udział w projekcie. W ramach proj.
wsparciem objęte zostaną osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni)
lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia). Dla każdego z uczestnika przedstawiona zostanie konkretna oferta aktywizacji zawodowej. Poprzedzona
zostanie opracowaniem Indywidualnego Planu Działania. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o
których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wszystkie osoby (152) objęte zostaną pośrednictwem pracy lub poradnictwem
zawodowym, 81 os. stażem, 30 os. szkoleniami grupowymi, 5 os. szkoleniami indywidualnymi, 18 os. zatrudnieniem w ramach refundacji pracodawcy kosztów
wyposażenia stanowiska pracy, 18 os. zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych.

RPLU.09.02.00-06-0014/18

POWIAT WŁODAWSKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 307 192,33

1 307 192,33

1 111 113,48

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej 185 osób bezrobotnych z terenu powiatu lubelskiego do dnia 31 marca 2016 r. Cele
szczegółowe to: - Zwiększenie zatrudnienia 185 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) do dnia 31 marca
2016 r.; - poprawa szans na zatrudnienie 3 osób odchodzących z rolnictwa do dnia 31 marca 2016 r.

RPLU.09.02.00-06-0015/15

POWIAT LUBELSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 432 653,75

1 432 653,75

1 217 755,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-01-01

2016-03-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (II)

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 30 roku zycia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinieoraz Filiach Bełżyce i
Bychawa jako bezrobotni, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób
niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) oraz poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.
Wsparciem łącznie w ramach projektu zostanie objętych 193 osoby bezrobotne, w tym: - 80 kobiet - 5 osób niepełnosprawnych. - 29 osób powyżej 50 roku życia. 87 osób o niskich kwalifikacjach. - 1 osoba zamierzająca odejść z rolnictwa (rolnik lub członek rodziny prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do
wielkości 2 ha przeliczeniowych). W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa. Każdy z uczestników projektu
zostanie objęty wsparciem w postaci pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz Indywidualnego Planu Działania. Następnie zgodnie z założeniami
IPD uczestnik projektu zostanie skierowany na jedną z dostępnych form wsparcia: - staż 55 osób - szkolenia zawodowe 56 osób - prace interwencyjne 34 osób doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy 48 osób

RPLU.09.02.00-06-0015/16

POWIAT LUBELSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 656 704,43

1 656 704,43

1 408 198,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim III

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie oraz w Filiach
Bełżycach i Bychawie z terenu powiatu lubelskiego znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet,
osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) a także poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.
Wsparciem w ramach projektu łącznie zostanie objętych 472 osoby bezrobotne, w tym: - 221 kobiet, - 139 osób długotrwale bezrobotnych - 1 osoba
niepełnosprawna, - 15 osób powyżej 50 roku życia, - 312 osób o niskich kwalifikacjach, - 5 osób zamierzających odejść z rolnictwa (rolnik lub członek rodziny
prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych). W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa
aktywizacja zawodowa. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty wsparciem w postaci pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego oraz Indywidualnego
Planu Działania. Następnie zgodnie z założeniami IPD uczestnik projektu zostanie skierowany na jedną z dostępnych form wsparcia: - staże zawodowe 170 osób, szkolenia zawodowe 170 osoby, - prace interwencyjne 62 osób, - doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy 70 osób.

RPLU.09.02.00-06-0015/17

POWIAT LUBELSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

3 498 648,15

3 498 648,15

2 973 850,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim IV

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie oraz w Filiach RPLU.09.02.00-06-0015/18
Bełżycach i Bychawie z terenu powiatu lubelskiego znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet,
osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) a także poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.
Wsparciem w ramach projektu łącznie zostanie objętych 341 osób bezrobotnych, w tym: - 168 kobiet, - 83 osób długotrwale bezrobotnych, - 9 osób
niepełnosprawnych, - 36 osób powyżej 50 roku życia, - 201 osób o niskich kwalifikacjach, - 12 osób zamierzających odejść z rolnictwa (rolnik lub członek rodziny
prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych). W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa
aktywizacja zawodowa. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty wsparciem w postaci pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego oraz Indywidualnego
Planu Działania. Następnie zgodnie z założeniami IPD uczestnik projektu zostanie skierowany na jedną z dostępnych form wsparcia: - staże zawodowe 122 osoby, szkolenia zawodowe 99 osób, - prace interwencyjne 64 osób, - doposażenie/wyposażenia stanowiska pracy 56 osób.

POWIAT LUBELSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

2 758 918,48

2 758 918,48

2 345 080,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-03-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Nowy start-lepsze jutro

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 180 osób znajdujących się szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia,
kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) oraz poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z
rolnictwa w powiecie chełmskim i mieście Chełm w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. poprzez skierowanie ich na staż, szkolenia oraz wyposażone lub
doposażone stanowisko pracy. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie pracy przez osoby bezrobotne na poziomie co najmniej 45%, osób długotrwale
bezrobotnych na poziomie co najmniej 28%, osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 19% oraz osób odchodzących z rolnictwa w sektorze
pozarolniczym na poziomie co najmniej 22%. Ponadto osoby bezrobotne uzyskają kwalifikacje zawodowe na poziomie co najmniej 32%, osób długotrwale
bezrobotne na poziomie co najmniej 32% oraz osoby z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 27%. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych
180 osób (99K/81M) w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP, dla których został ustalony ustalono I lub II profil pomocy (w tym rolnicy i członkowie ich
rodzin tj. współmałżonek lub domownik, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzający odejść z rolnictwa)
należące do co najmniej jednej z wymienionych grup: osoby starsze po 50 roku życia, kobiet, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o
niskich kwalifikacjach.

RPLU.09.02.00-06-0016/15

POWIAT CHEŁMSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 046 514,00

1 046 514,00

889 536,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-01-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

"Nowy start - lepsze jutro (II)"

Celem proj. jest zwiększenie zatrudnienia os.znajdujących się szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym os.starszych po 50r.ż, kobiet,
os.niepełnosprawnych, os.długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) oraz poprawa szans na zatrudnienie os.odchodzących z rolnictwa w powiecie
chełmskim i M.Chełm w okr. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Uczestnicy proj.kierowani będą na staż, szkolenia i do pracy na wyposażone lub doposażone
stanowisko pracy. W celu dostosowania wsparcia do potrzeb wszystkim uczestnikom przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania dostosowany do
profilu pomocy. Ponadto obligatoryjnie dla wszystkich uczestników projektu realizowane będzie pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, co wpłynie na
zwiększenie skuteczności zaplanowanych w projekcie działań. Gł.rezultatem proj.będzie podjęcie pracy przez os.bezrobotne na poziomie co najmniej: - 33% os. w
wieku pow. 50r.ż; - 39% kobiet; - 33% os. z niepełnosprawnościami; - 30% os. długotrwale bezrobotnych; - 38% os. o niskich kwalifikacjach; - 40% os. nie
należących do żadnej z w/w grup. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 435os.(99K/81M) w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP, dla których
ustalono I lub II profil pomocy (w tym rolnicy i członkowie ich rodzin tj. współmałżonek lub domownik, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do
wielkości 2ha przeliczeniowych zamierzający odejść z rolnictwa) należące do co najmniej jednej z wymienionych grup: osoby starsze po 50r.ż., kobiet,
os.niepełnosprawne, os.długotrwale bezrobotne, os.o niskich kwalifikacjach.

RPLU.09.02.00-06-0016/16

POWIAT CHEŁMSKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

2 949 181,33

2 949 181,33

2 506 804,13

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Nowy start - lepsze jutro (III)

Celem proj. jest zwiększenie zatrudnienia os.znajdujących się szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym os.starszych po 50r.ż, kobiet,
os.niepełnosprawnych, os.długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) oraz poprawa szans na zatrudnienie os.odchodzących z rolnictwa w powiecie
chełmskim i M.Chełm w okr. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Uczestnicy proj.kierowani będą na staż, szkolenia i do pracy na wyposażone lub doposażone
stanowisko pracy. W celu dostosowania wsparcia do potrzeb wszystkim uczestnikom przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania dostosowany do
profilu pomocy. Ponadto obligatoryjnie dla wszystkich uczestników projektu realizowane będzie pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, co wpłynie na
zwiększenie skuteczności zaplanowanych w projekcie działań. Gł.rezultatem proj.będzie podjęcie pracy przez os.bezrobotne na poziomie co najmniej: - 33% os.w
wieku pow. 50r.ż; - 39% kobiet; - 33% os.z niepełnosprawnościami; - 30% os.długotrwale bezrobotnych; - 38% os.o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3
włącznie). W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 722os.(384K/338M) w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono I lub II
profil pomocy (w tym rolnicy i członkowie ich rodzin tj. współmałżonek lub domownik, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2ha
przeliczeniowych zamierzający odejść z rolnictwa) należące do co najmniej jednej z wymienionych grup: osoby starsze po 50r.ż., kobiet, os.niepełnosprawne,
os.długotrwale bezrobotne, os.o niskich kwalifikacjach.

RPLU.09.02.00-06-0016/17

POWIAT CHEŁMSKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

5 373 614,29

5 373 614,29

4 567 572,15

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Nowy start - lepsze jutro (IV)

Celem proj. jest zwiększenie zatrudnienia os.znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym os.starszych po 50r.ż, kobiet,
os.niepełnosprawnych, os.długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) oraz poprawa szans na zatrudnienie os.odchodzących z rolnictwa w powiecie
chełmskim i M.Chełm w okr. od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Uczestnicy proj.kierowani będą na staż, szkolenia i do pracy na wyposażone lub doposażone
stanowisko pracy. W celu dostosowania wsparcia do potrzeb wszystkim uczestnikom przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania dostosowany do
profilu pomocy. Ponadto obligatoryjnie dla wszystkich uczestników projektu realizowane będzie pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, co wpłynie na
zwiększenie skuteczności zaplanowanych w projekcie działań. Gł.rezultatem proj.będzie podjęcie pracy przez os.bezrobotne na poziomie co najmniej 42% dla
wszystkich grup docelowych. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 398os.(216K/182M) w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP, dla których
ustalono I lub II profil pomocy (w tym rolnicy i członkowie ich rodzin tj. współmałżonek lub domownik, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do
wielkości 2ha przeliczeniowych zamierzający odejść z rolnictwa) należące do co najmniej jednej z wymienionych grup: osoby starsze po 50r.ż., kobiety,
os.niepełnosprawne, os.długotrwale bezrobotne, os.o niskich kwalifikacjach.

RPLU.09.02.00-06-0016/18

POWIAT CHEŁMSKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

3 549 275,39

3 549 275,39

3 016 884,08

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I)

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 30l. i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim. Będzie to możliwe
poprzez zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób po 50 r.ż., kobiet, os niepełnosprawnych,
długotrwale bezrobotnych i niskowykwalifikowanych) a także osób odchodzących z rolnictwa. Bezpośrednie wsparcie zostanie skierowane do 110 os
bezrobotnych w tym 53 K i 57 M zarejestrowanych w PUP Lubartów i O/Kock. Dla każdego uczestnika zaplanowano kompleksowość wsparcia tj.: IPD i
pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe jako obligatoryjne formy oraz instrumenty i usługi rynku pracy jako fakultatywne formy. W ramach projektu
każdy uczestnik skorzysta z jednej z następujących form wsparcia: staż, szkolenie lub doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy. Zaplanowano staże dla 50
osób,gdzie dla każdej z osób przewidziano badania lekarskie. W przypadku szkoleń zaplanowano 10 szkoleń indywidualnych i 4 szkolenia grupowe:
"Uprawnienia SEP do 1 kV", "Kierowca-operator wózków jezdniowych", "Cukiernik", i "Dekarz". W ramach wszystkich szkoleń przewidziano badania lekarskie,
stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu. Przewidywany udział osób w szkoleniach to 40 os. W przypadku doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy przyjęto
kwotę 20 000,00 zł. dla pracodawców, którzy przyjmą os bezrobotną w ramach tej formy. Przewidziano, iż 20 osób bezrobotnych zostanie skierowanych do pracy
w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska. Dzięki realizacji projektu będzie możliwe osiągnięcie rezultatów projektu poprzez zwiększenie wskaźnika
zatrudnienia i podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych. Pracę podejmie co najmniej 45% osób bezrobotnych łącznie z pracującymi na własny rachunek,
28% os długotrwale bezrobotnych i 19% osób niepełnosprawnych. Kwalifikacje zawodowe uzyska co najmniej 32% os bezrobotnych, 32% długotrwale
bezrobotnych i 27% os niepełnosprawnych.

RPLU.09.02.00-06-0017/15

POWIAT LUBARTOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBARTOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

808 380,00

808 380,00

687 123,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-01-01

2016-03-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (II)

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 30l. i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim. Będzie to możliwe
poprzez zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób po 50 r.ż., kobiet, os niepełnosprawnych,
długotrwale bezrobotnych i niskowykwalifikowanych) a także osób odchodzących z rolnictwa. Bezpośrednie wsparcie zostanie skierowane do 345 os
bezrobotnych w tym 160 K i 185 M zarejestrowanych w PUP Lubartów i O/Kock. Dla każdego uczestnika zaplanowano kompleksowość wsparcia tj.: IPD i
pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe jako obligatoryjne formy oraz instrumenty i usługi rynku pracy jako fakultatywne formy. W ramach projektu
każdy uczestnik skorzysta z jednej z następujących form wsparcia: staż, szkolenie, praca interwencyjna lub doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy.
Zaplanowano staże dla 173 osób, w tym 115 K i 58M. W przypadku szkoleń zaplanowano 20 szkoleń indywidualnych i 8 szkoleń grupowych. W ramach szkoleń
przewidziano badania lekarskie, stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu. Przewidywany udział osób w szkoleniach to 115 os 25K i 90M. Zaplanowano
skierowanie 10 osób na prace interwencyjne w tym 5K i 5M.W przypadku doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy przyjęto kwotę 20 000,00 zł. dla
pracodawców, którzy przyjmą os bezrobotną w ramach tej formy. Przewidziano, iż 47 osób w tym 15K i 32M bezrobotnych zostanie skierowanych do pracy w
ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska. Dzięki realizacji projektu będzie możliwe osiągnięcie rezultatów projektu poprzez zwiększenie wskaźnika
zatrudnienia i podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych. Pracę podejmie co najmniej 33% osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej,30% os długotrwale
bezrobotnych ,39% kobiet,33% osób niepełnosprawnych, 30% o niskich kwalifikacjach i 40% osób, które nie wpisują się do żadnej z w/w grup.

RPLU.09.02.00-06-0017/16

POWIAT LUBARTOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBARTOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

2 576 733,17

2 576 733,17

2 190 223,19

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 30l. i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim. Będzie to możliwe
poprzez zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób po 50 r.ż., kobiet, os niepełnosprawnych,
długotrwale bezrobotnych i nisko wykwalifikowanych) a także osób odchodzących z rolnictwa. Bezpośrednie wsparcie zostanie skierowane do 437 os
bezrobotnych w tym 176 K i 261 M zarejestrowanych w PUP Lubartów i O/Kock. Dla każdego uczestnika zaplanowano kompleksowość wsparcia tj.: IPD i
pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe jako obligatoryjne formy oraz instrumenty i usługi rynku pracy jako fakultatywne formy. W ramach projektu
każdy uczestnik skorzysta z jednej z następujących form wsparcia: staż, szkolenie, praca interwencyjna lub doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy.
Zaplanowano staże dla 237 osób, w tym 120 K i 117M. W przypadku szkoleń zaplanowano 23 szkoleń indywidualnych i 11 szkoleń grupowych. W ramach szkoleń
przewidziano badania lekarskie, stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu. Przewidywany udział osób w szkoleniach to 140 os 28K i 112M. Zaplanowano
skierowanie 20 osób na prace interwencyjne w tym 11K i 9M.W przypadku doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy przyjęto kwotę 24 000,00 zł. dla
pracodawców, którzy przyjmą os bezrobotną w ramach tej formy. Przewidziano, iż 40 osób w tym 17K i 23M bezrobotnych zostanie skierowanych do pracy w
ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska. Dzięki realizacji projektu będzie możliwe osiągnięcie rezultatów projektu poprzez zwiększenie wskaźnika
zatrudnienia i podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych. Pracę podejmie co najmniej 33% osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej,30% os długotrwale
bezrobotnych,39% kobiet,33% osób niepełnosprawnych, 38% o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED).

RPLU.09.02.00-06-0017/17

POWIAT LUBARTOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBARTOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

3 579 665,37

3 579 665,37

3 042 715,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-03-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 30l. i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim. Będzie to możliwe
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poprzez zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób po 50 r.ż., kobiet, os niepełnosprawnych,
długotrwale bezrobotnych i niskowykwalifikowanych) a także osób odchodzących z rolnictwa. Bezpośrednie wsparcie zostanie skierowane do 262 os
bezrobotnych w tym 150 K i 112 M zarejestrowanych w PUP Lubartów i O/Kock. Dla każdego uczestnika zaplanowano kompleksowość wsparcia tj.: IPD i
pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe jako obligatoryjne formy oraz instrumenty i usługi rynku pracy jako fakultatywne formy. W ramach projektu
każdy uczestnik skorzysta z jednej z następujących form wsparcia: staż, szkolenie, praca interwencyjna lub doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy.
Zaplanowano staże dla 132 osób, w tym 97 K i 35M. W przypadku szkoleń zaplanowano 8 szkoleń indywidualnych i 9 szkoleń grupowych. W ramach szkoleń
przewidziano badania lekarskie, stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu. Przewidywany udział osób w szkoleniach to 80 os 33K i 47M. Zaplanowano skierowanie
20 osób na prace interwencyjne w tym 10K i 10M.W przypadku doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy przyjęto kwotę 20 000,00 zł. dla pracodawców,
którzy przyjmą os bezrobotną w ramach tej formy. Przewidziano, iż 30 osób w tym 10K i 20M bezrobotnych zostanie skierowanych do pracy w ramach
doposażenia/wyposażenia stanowiska. Dzięki realizacji projektu będzie możliwe osiągnięcie rezultatów projektu poprzez zwiększenie wskaźnika zatrudnienia i
podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych. Poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci,
reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełno sprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu
ISCED 3 – 42%.

POWIAT LUBARTOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBARTOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

2 103 077,19

2 103 077,19

1 787 615,61

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-03-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (I)

Projekt skierowany jest do 63 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku jako bezrobotne. Cel główny
projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia 63 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie świdnickim, w tym osób długotrwale
bezrobotnych powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach oraz osób odchodzących z rolnictwa do końca 2015 roku. Wsparciem zostanie
objęte 63 (33-k, 30-m) osoby bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), w tym 41 osób długotrwale bezrobotnych, 49 osób o niskich
kwalifikacjach, 18 osób powyżej 50 roku życia, 4 osoby niepełnosprawne, 2 osoby odchodzące z rolnictwa. Osoby te w projekcie zostaną objęte następującymi
formami wsparcia, które przyczynią się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie: a)Staże zawodowe. W ramach projektu 22 osoby nabędzie umiejętności
praktycznych do wykonywania pracy poprzez staże trwające od 3 do 6 miesięcy. Pracodawcy zostaną zobowiązani w umowach o organizację stażu do
zatrudnienia osób po zakończeniu wsparcia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej b)Szkolenia zawodowe (indywidualne).
W ramach projektu 21 osób nabędzie, podwyższy lub uzupełni swoje kwalifikacje poprzez indywidualne szkolenia zawodowe. Wszystkie szkolenia będą
organizowane w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. Każde szkolenie kończyć się będzie egzaminem zewnętrznym mającym na celu weryfikację
kwalifikacji zawodowych i przeprowadzonym przez uprawnioną do tego instytucję. c)Doposażenia. W ramach projektu będzie udzielonych 20 doposażeń
stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej.

RPLU.09.02.00-06-0018/15

POWIAT ŚWIDNICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

576 733,25

576 733,25

490 223,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-01-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (II)

Projekt skierowany jest do 173 ( 86-k,87-m) osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku jako
bezrobotne. Cel główny projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia 173 os. w wieku 30 lat i więcej w powiecie świdnickim, w tym: kobiet, osób długotrwale
bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach oraz os.odchodz. z rolnictwa dla kt. został okr. I lub II profil pomocy do końca
2016 roku. Wsparciem zostanie objęte 173 (86-k, 87-m) osoby bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), w tym 75 osób długotrwale
bezrobotnych, 90 osób o niskich kwalifikacjach, 34 osoby powyżej 50 roku życia, 7 os. niepełnosprawn., 4 osoby odchodzące z rolnictwa. Osoby te w projekcie
zostaną objęte następującymi formami wsparcia, które przyczynią się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie: a)Staże zawodowe. W ramach projektu 65 osoby
nabędzie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez staże trwające od 3 do 6 miesięcy. Pracodawcy zostaną zobowiązani w umowach o
organizację stażu do zatrudnienia osób po zakończeniu wsparcia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej b)Szkolenia
(indywidualne). W ramach projektu 56 osób nabędzie, podwyższy lub uzupełni swoje kwalifikacje poprzez indywidualne szkolenia zawodowe. Wszystkie
szkolenia będą organizowane w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. c) Wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. W ramach projektu będzie
udzielonych 52 refundacji wyposażeń lub doposażeń stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej. Wszystkie powyższe formy wsparcia
zwiększą możliwość zatrudnienia osób w wieku 30 lat.
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POWIAT ŚWIDNICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 816 278,63

1 816 278,63

1 543 836,83

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)

Projekt skierowany jest do 270( 128-k,142-m) osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku jako
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bezrobotne. Cel główny projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia 270 os. w wieku 30 lat i więcej w powiecie świdnickim, w tym: kobiet, osób długotrwale
bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach oraz os.odchodz. z rolnictwa dla kt. został okr. I lub II profil pomocy.
Wsparciem zostanie objętych 270 (128-k, 142-m) osób bezrobotnych (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), w tym 112 osób długotrwale
bezrobotnych, 50 osób o niskich kwalifikacjach, 10 osób powyżej 50 roku życia, 2 os. z niepełnosprawn., 6 osób odchodzących z rolnictwa. Osoby te w projekcie
zostaną objęte następującymi formami wsparcia, które przyczynią się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie: a)Staże. W ramach projektu 120 osób nabędzie
umiejętności praktyczne do wykonywania pracy poprzez staże trwające od 3 do 6 miesięcy. Pracodawcy zostaną zobowiązani w umowach o organizację stażu do
zatrudnienia osób po zakończeniu wsparcia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej b)Szkolenia (indywidualne). W ramach
projektu 76 osób nabędzie, podwyższy lub uzupełni swoje kwalifikacje poprzez indywidualne szkolenia zawodowe. Wszystkie szkolenia będą organizowane w celu
uzykania kwalifikacji zawodowych lub nabycia kompetencji . c)Wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. W ramach projektu będzie udzielonych
prcodawcom 44 refundacji wyposażeń lub doposażeń stanowisk pracy dla skierowanych do pracy osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej. d)Prace
interwencyjne W ramach projektu 30 osób zostanie skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych. Wszystkie powyższe formy wsparcia zwiększą
możliwość zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej.

POWIAT ŚWIDNICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

2 658 865,44

2 658 865,44

2 260 035,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-03-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (IV)

Projekt skierowany jest do 137 (82-k,55-m) osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku. Cel główny
projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia 137 os. w wieku 30 lat i więcej w powiecie świdnickim, w tym: kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, powyżej
50 roku życia, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach oraz os.odchodz. z rolnictwa dla kt. został okr. I lub II profil pomocy. 137 (82-k,55-m) osób
bezrobotnych (dla których został ustalony I lub II profil pomocy) zostanie objętych następującymi formami wsparcia, które przyczynią się do zwiększenia ich
szans na zatrudnienie: a)Staże. W ramach projektu 80 osób nabędzie umiejętności praktyczne do wykonywania pracy poprzez staże trwające od 3 do 6 miesięcy.
Pracodawcy zostaną zobowiązani w umowach o organizację stażu do zatrudnienia osób po zakończeniu wsparcia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi osiągnięcia
efektywności zatrudnieniowej b)Szkolenia (indywidualne). W ramach projektu 27 osób nabędzie, podwyższy lub uzupełni swoje kwalifikacje poprzez
indywidualne szkolenia zawodowe. Wszystkie szkolenia będą organizowane w celu uzykania kwalifikacji zawodowych lub nabycia kompetencji. c)Wyposażenia
lub doposażenia stanowisk pracy. W ramach projektu będzie udzielonych prcodawcom 20 refundacji wyposażeń lub doposażeń stanowisk pracy dla
skierowanych do pracy osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej. d)Prace interwencyjne W ramach projektu 10 osób zostanie skierowanych do pracy w ramach
prac interwencyjnych. Wszystkie powyższe formy wsparcia zwiększą możliwość zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej.

RPLU.09.02.00-06-0018/18

POWIAT ŚWIDNICKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 259 420,85

1 259 420,85

1 070 507,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (I)

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia 114 osób(57K i 57M)bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim poprzez zastosowanie usług i
instrumentów rynku pracy w okresie 01.01.2015 r. do 31.03.2016 r. Cele szczegółowe projektu:-nabycie, zmiana lub podniesienie kwalifikacji i kompetencji
adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez uczestników projektu,-nabycie umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego w ramach staży, prac
interwencyjnych i doposażonych stanowisk pracy, poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa,-wzrost motywacji do poszukiwania i
podejmowania zatrudnienia przez uczestników. Z analizy statystycznej K i M powyżej 30 r. ż nie wynika dysproporcja płci. Sytuacja ta będzie miała przełożenie na
uczestników projektu-wsparcie oferowane w równym stopniu K i M. Natomiast ze względu na odmienne potrzeby K i M zostały wprowadzone preferencje w
poszczególnych formach wsparcia. Barierami K w dostępie do zatrudnienia są: -rola jaką pełnią w gospodarstwie domowym tj. osoby zajmującej się domem i
wychowaniem dzieci; -niedostosowanie wykształcenia do lokalnych potrzeb rynku pracy. Aby zniwelować występujące bariery i ułatwić K podejmowanie
zatrudnienia w projekcie zaplanowano realizację staży dla większej liczby K niż M. Wśród M natomiast istnieje bariera dotycząca braku uprawnień do
wykonywania danego zawodu. W odpowiedzi na tę barierę projekt przewiduje preferencje dla mężczyzn w realizacji szkoleń zawodowych umożliwiających
uzyskanie odpowiednich uprawnień. Projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi w szczególności z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

RPLU.09.02.00-06-0019/15

POWIAT OPOLSKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

827 127,52

827 127,52

703 058,39

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-01-01

2016-03-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (II)

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia 144 osób (72K i 72M) bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim poprzez zastosowanie usług i
instrumentów rynku pracy w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w
PUP jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące do co najmniej jednej z grup: -osoby w wieku 50 lat i więcej, -osoby
długotrwale bezrobotne, -kobiety, -osoby z niepełnosprawnościami, -osoby o niskich kwalifikacjach. Uczestnikami projektu będą również rolnicy w wieku 30 lat i
więcej zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne dla których został ustalony I lub II profil pomocy należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, -osoby długotrwale bezrobotne, -kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, -osoby o niskich kwalifikacjach, prowadzący
indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. W ramach projektu będą realizowane działania
bezkosztowe tj. IPD, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz zadania finansowane z projektu: staże, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego, prace interwencyjne, szkolenia.

RPLU.09.02.00-06-0019/16

POWIAT OPOLSKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 174 351,84

1 174 351,84

998 199,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (III)

Celem gł. projektu jest wzrost zatrudnienia 200os.(103K i 97M) bezrob. w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim zarej. w PUP Opolu Lub. poprzez zastosowanie RPLU.09.02.00-06-0019/17
usług i instrumentów rynku pracy w okresie 01.01.2017-31.12.2017. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte os. w wieku 30 lat i więcej zarej. w PUP jako
os. bezrob., dla których został ustalony I lub II profil pomocy, będące co najmniej osobami dł. bezrob., a także os. pow.50r.ż, kobiety, os. z niepełn. os, os. niskich
kwalifikacjach. Uczest. projektu będą również rolnicy w wieku 30 lat i więcej zarej. w PUP jako os. bezrob. dla których został ustalony I lub II profil pomocy
należące co najmniej do jednej z następujących grup: os. pow. 50r.ż, os. dł. bezrob.,kobiety,os. z niepełn., os. o niskich kwalifikacjach, prowadzący indyw. gospod.
rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. W ramach projektu będą realizowane działania bezkosztowe tj. IPD, poradnictwo
zawodowe i pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu oraz zadania finansowane w ramach projektu: staże zawodowe dla 109 osób, doposażenia
lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrob. dla 22 osób, prace interwencyjne zaplanowane dla 5 osób, szkolenia zawodowe dzięki, którym
uczestnicy zdobędą nowe kwalifikacje i kompetencje dla 64 osób. W ramach projektu, w każdej oferowanej f. wsparcia w równym stopniu z udziału będą mogły
skorzystać K i M oraz os. z niepełnosp. C.D pkt. 3.2 dot. rek.Sporządzone będą listy podst. os.zakawlifik. na szkol. oraz listy rezerwowe(conajmniej 2 os).Listy będą
tworzone do innych form aby uniknąć problemów z rerut. Os. niep. zostaną objęte dodatkow. poradami indyw. i gr. W przypadku małej l. wniosków na
poszczgól.formy-przewiduje się ogł. dodatkowych naborów i przerowadzanie spotkań inf. Os. deklarujące chęć udziału w projekcie o wynikach rekrutacji zostaną
powiadomione telefoniczne lub zostaną w PUP zamieszone listy os. zakwalifikowanych do udziału w danej formie

POWIAT OPOLSKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

2 073 284,78

2 073 284,78

1 762 292,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2018-03-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (IV)

Celem gł. projektu jest wzrost zatrudnienia 135os.(63K i 72M) bezrob. w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim zarej. w PUP Opolu Lub. poprzez zastosowanie RPLU.09.02.00-06-0019/18
usług i instrumentów rynku pracy w okresie 01.01.2018-31.12.2018. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte os. w wieku 30 lat i więcej zarej. w PUP jako
os. bezrob., dla których został ustalony I lub II profil pomocy, będące co najmniej osobami dł. bezrob., a także os. pow.50r.ż, kobiety, os. z niepełn. os, os. niskich
kwalifikacjach. Uczest. projektu będą również rolnicy w wieku 30 lat i więcej zarej. w PUP jako os. bezrob. dla których został ustalony I lub II profil pomocy
należące co najmniej do jednej z następujących grup: os. pow. 50r.ż, os. dł. bezrob.,kobiety,os. z niepełn., os. o niskich kwalifikacjach, prowadzący indyw. gospod.
rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. W ramach projektu będą realizowane działania bezkosztowe tj. IPD, poradnictwo
zawodowe i pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu oraz zadania finansowane w ramach projektu: staże zawodowe dla 95 osób, doposażenia
lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrob. dla 10 osób, prace interwencyjne zaplanowane dla 10 osób, szkolenia zawodowe dzięki, którym
uczestnicy zdobędą nowe kwalifikacje i kompetencje dla 20 osób. W ramach projektu, w każdej oferowanej f. wsparcia w równym stopniu z udziału będą mogły
skorzystać K i M oraz os. z niepełnosp.PUP w Opolu Lub. zapewni również możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach projektu osobom, które zakończyły udział
w projektach z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 11 Wyłączenie społeczne RPO WL oraz współpracował będzie w tym zakresie z
działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i intefracji społecznej.

POWIAT OPOLSKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 229 865,23

1 229 865,23

1 045 385,44

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego

Głównym celem projektu : "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego" będzie zwiększenia zatrudnienia osób po 30 roku życia
RPLU.09.02.00-06-0020/15
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa dla których został ustalony I
lub II profil pomocy w okresie od 01.06.2015r. do 31.03.2016r.. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim planuje aktywizację
zawodową 46 osób (21 kobiet i 25 mężczyzn)bezrobotnych należących do I lub II profilu pomocy, w wieku powyżej 30 roku życia w tym : - aktywizację zawodową
34 osób długotrwale bezrobotnych(16 kobiet i 18 mężczyzn), - aktywizację zawodową 10 osób powyżej 50 roku życia(3 kobiet i 7 mężczyzn), - aktywizację
zawodową 3 osób niepełnosprawnych (1 kobiety i 2 mężczyzn), -aktywizację zawodową 36 osób o niskich kwalifikacjach (14 kobiet i 22 mężczyzn), -aktywizacje
zawodową 4 osób chcących odejść z rolnictwa ( rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha
przeliczeniowych - 2 kobiet i 2 mężczyzn), należące do poniżej wymienionych grup: os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach, w wieku
50+,niepełnosprawne, kobiety. (Kryterium nr 1). W ramach realizacji projektu planujemy następujące rodzaje działań: 1) wszyscy uczestnicy projektu (46 osób)
objęci zostaną Indywidualnym Planem Działań-(Kryterium nr. 3), 2)wszyscy uczestnicy projektu (46 osób) objęci zostaną co najmniej dwoma formami wsparcia tj.
każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego oraz wsparcie postaci szkolenia lub stażu lub wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego(Kryterium nr 4), 3).

POWIAT JANOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W JANOWIE LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

439 093,75

439 093,75

373 229,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-06-01

2016-03-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego II

Gł. celem proj. będzie zwięszenie zatrudnienia osób po 30 roku życia oraz osób odchodzących z rolnictwa w wieku 30 + dla których został ustalony I lub II profil
pomocy z terenu powiatu janowskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Założony cel zostanie osiągnięty w okresie realizacji
projektu tj. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 113 osób(49 kobiet i 64 mężczyzn).Każdy z uczestników projektu
otrzyma konkretną ofertę aktywizacji zawodowej poprzez analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika. Na tej podstawie PUP w Janowie
Lubelskim będzie realizować odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Zaplanowane działania dla uczestników projektu to : Indywidualny Plan Działania, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników
projektu(113 osób-49 kobiet i 64 mężczyzn),staż zawodowy dla 66 osób(43 kobiety i 23 mężczyzn), szkolenie zawodowe dla 14 mężczyzn pn. " Operator koparkoładowarki kl.III",szkolenie "Spawanie metodą MAG-135" dla 10 osób, Kurs Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie Kat.C, C+E" dla 1 os., Kurs "Kierowca
Kat.C" dla 2 os.,dopos. lub wypos. stan. pracy dla 20 osób(6kobiet i 14 mężczyzn). W efekcie realizacji projektu zatrudnienie podejmie co najmniej: - wśród os. w
wieku 50 lat i więcej ( 33% uczest. danej grupy), - wśród kobiet( 39%uczest. danej grupy), - wśród os. niepełnospr.(33%uczest. danej grupy), - wśród osób dług.
bezrob.(30%uczest. danej grupy), - wśród osób o niskich kwalifik. (38%uczest. danej grupy), - 40% uczestników niekwalifik. się do żadnej w/w grupy. Ponadto
planuje się, iż zatrudnienie wśród rolników podejmie co najmniej 22% uczestników danej grupy. Przewiduje się,iż śr. 6%uczest.projek. może zak.udz.w
proj.niezgodnie z zaplan.dl

RPLU.09.02.00-06-0020/16

POWIAT JANOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W JANOWIE LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 052 736,11

1 052 736,11

894 825,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego (III)

Głównym celem projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowksiego III" będzie zwięszenie zatrudnienia osób po 30 roku
RPLU.09.02.00-06-0020/17
życia oraz osób odchodzących z rolnictwa w wieku 30 + dla których został ustalony I lub II profil pomocy z terenu powiatu janowskiego, znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Założony cel zostanie osiągnięty w okresie realizacji projektu tj. od 01.01.2017r. do 31.03.2018r. W ramach projektu
wsparciem objętych zostanie 164os.(71 kobiet i 93 mężczyzn).Każdy z uczestników projektu otrzyma konkretną ofertę aktywizacji zawodowej poprzez analizę
umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika. Na tej podstawie PUP w Janowie Lubelskim będzie realizować odpowiednio dobrane usługi i
instrumenty rynku pracy, o których mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zaplanowane działania dla uczestników projektu to :
Indywidualny Plan Działania, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu(164os.-71 kobiet i 93 mężczyzn),staż zawodowy dla
121 osób(60 kobiet i 61mężczyzn), szkolenia zawodowe w tym: (grupowe)dla10 mężczyzn pn."Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym" ,szkolenia
indywidualne dla 43 osób ( 16k+27mężczyzn),dopos. lub wypos. stan. pracy dla 30 osób(10kobiet i 20 mężczyzn). W efekcie realizacji projektu zatrudnienie
podejmie co najmniej: - wśród os. w wieku 50 lat i więcej ( 33% uczest. danej grupy tj. -4 os.), - wśród kobiet( 39%uczest. danej grupy tj. - 28 os.), - wśród os.
niepełnospr.(33%uczest. danej grupytj. - 1 os.), - wśród osób dług. bezrob.(30%uczest. danej grupy tj. - 26os.), - wśród osób o niskich kwalifik. (38%uczest. danej
grupy tj. - 12 os.), Ponadto planuje się, iż zatrud. wśród rolników podejmie co najmniej 22% uczestników danej grupy tj.2os. Przewiduje się,iż śr.
5%uczest.projek.(8 os.) może zak.udz.w proj.niezgodnie z zaplan.dla nich ścieżką wsparcia.

POWIAT JANOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W JANOWIE LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 931 168,57

1 931 168,57

1 641 493,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-03-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego IV

Głównym celem projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowksiego IV" będzie zwięszenie zatrudnienia osób po 30 roku
życia oraz osób odchodzących z rolnictwa w wieku 30 + dla których został ustalony I lub II profil pomocy z terenu pow. janowskiego, znajdujących się w szczeg.
trudnej sytuacji na rynku pracy. Założony cel zostanie osiągnięty w okresie realizacji projektu tj. od 01.01.2018r. do 31.03.2019r. W ramach proj. wsparciem
objętych zostanie 132os.(65k i 67m).Każdy z uczestników projektu otrzyma konkretną ofertę aktywizacji zawodowej poprzez analizę umiejęt., predyspozycji i
problemów danego uczestnika. Na tej podstawie PUP w Janowie Lubelskim będzie realizować odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których
mowa w Ustawie o prom. zatrud. i instytucjach rynku pracy. Zaplanowane działania dla uczestników projektu to : Indywidualny Plan Działania, doradztwo
zawodowe lub pośred. pracy dla wszystkich uczest. projektu132os.,staż zawodowy dla80os.(42k i38m), szkolenia zawod. w tym: (grupowe)dla10 mężczyzn
pn."Spawanie w metodąMAG-135",szkolenia indywid. dla 33os.(16k+17m),dopos. lub wypos. stan. pracy dla 14os.(7k i 7m). W projekcie zakłada się realizację
minimalnych poziomów efektywności zatrudn. dla wszystkich grup docelowych tj. -minimalny poziom kryterium efekt.zatrudn. dla os.z najtrudn.sytuacji,w tym
imigranci, reemigranci, os. w wieku 50+,kobiety, os.z niepełnospr.,os.długotrwale bezr., os. o niskich kwalifik.do poziomu ISCED3 na poziomie-42%, -minimalny
poziom kryterium efektyw.zatrud.dla pozost.os.nienależ.do ww.grup na poziomie-42%. Przewiduje się,iż śr. 5%uczest.projek.(7 os) może zak.udz.w proj.niezgodnie
z zaplan.dla nich ścieżką wsparcia.PUP zapewnia możliwośc skorzystania ze wsparcia osobom,które zakończyły udział w projektach z zakresu włączania
społecznego realiz.w ramch Osi11Włączanie społeczne RPO WLoraz współpr.w tym zakresie z działając.na tym obsz.realiz.proj.instyt.pom.i integr.społec

RPLU.09.02.00-06-0020/18

POWIAT JANOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W JANOWIE LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 169 356,20

1 169 356,20

993 952,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-03-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Gotowi do zmian

Celem głównym proj. jest wiec podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w celu uzyskania zatrudnienia w okresie do 31.01.2016 r.
przez min. 34 osoby bezrobotne spośród 75 objętych projektem w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP Krasnystaw znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy. Głównym rezultatem będzie podjęcie pracy w terminie do 4 tygodni po zakończenia udziału w proj. przez co najmniej 45% ogółu
uczestników, w tym przez co najmniej 28% os. dług. bezr., przez co najmniej 19% osób niepełnospr. oraz podjęcie pracy w sektorze pozarolniczym przez co
najmniej 22% uczestników spośród os. odchodzących z rolnictwa (odejście z KRUS do ZUS). Rezultatem będzie uzyskanie kwalifikacji zaw. przez co najmniej 32%
uczestników, co najmniej 32% os. dług. bezr. oraz przez co najmniej 27% os. niepełn.. Wsparciem zostanie objętych 75 os. powyżej 30 r. życia, zakwalifikowanych
do profilu pomocy I lub profilu II. Projekt zakłada dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji, co poprzedzi analiza umiejętności,
predyspozycji i problemów zaw.danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których
mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. BO będą mogli skorzystać ze szkoleń gr., staży zaw., a także kierowani będą na nowo
utworzone stanowisko pracy przez Pracodawcę.

RPLU.09.02.00-06-0021/15

POWIAT KRASNOSTAWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KRASNYMSTAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

596 581,20

596 581,20

507 094,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-07-01

2016-01-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

"Gotowi do zmian II"

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w celu uzyskania zatrudnienia w okresie do 31.12.2016 r. przez minimum RPLU.09.02.00-06-0021/16
81 osób bezrobotnych spośród 179 objętych projektem w wieku 30 lat i wiecej zarejestrowanych w PUP Krasnystaw znajdujących się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy. Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej przez co najmniej 30% osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem, co najmniej
33% osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, co najmniej 33% w wieku powyżej 50 r.ż., co najmniej 39% kobiet objętych wsparciem w
programie, co najmniej 38% osób o niskich kwalifikacjach, co najmniej 40% w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z ww. grup. W ramach
projektu wsparciem zostanie objętych 179 osób powyżej 30 r. ż. zarejestrowanych w PUP Krasnystaw kwalifikujących sie do I lub II profilu pomocy. Projekt
zakłada objęcie wszystkich uczestników IPD oraz pośrednictwem lub poradnictwem zawodowym. Określona analiza umiejętności, predyzpozycji, problemów
zawodowych będzie podstawą do realizacji odpowiednio dobranych usług, instrumentów rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać ze szkoleń, staży zawodowych oraz zatrudnienia w ramach refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Projekt przewiduje kompleksowość wsparcia, w przypadkach wynikacjących z IPD. Możliwe będzie łączenie
poszczególnych form wsparcia (szkolenie+staż, szkolenie+doposażenie) w sposób zapewniający efektywną aktywizację prowadzącą do trwałego zatrudnienia.

POWIAT KRASNOSTAWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KRASNYMSTAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 550 600,49

1 550 600,49

1 318 010,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

"Gotowi do zmian III"

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w celu uzyskania zatrudnienia w okresie do 31.12.2017 r.
przez minimum 176 osób bezrobotnych spośród 391 objętych projektem w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP Krasnystaw znajdujących się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy. Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej przez co najmniej 30% osób długotrwale bezrobotnych objętych
wsparciem, co najmniej 33% osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, co najmniej 33% w wieku powyżej 50 r.ż., co najmniej 39% kobiet
objętych wsparciem w programie, co najmniej 38% osób o niskich kwalifikacjach, co najmniej 39% w przypadku kobiet. W ramach projektu wsparciem zostanie
objętych 390 osób powyżej 30 r. ż. zarejestrowanych w PUP Krasnystaw kwalifikujących się do I lub II profilu pomocy. Projekt zakłada objęcie wszystkich
uczestników IPD oraz pośrednictwem lub poradnictwem zawodowym. Określona analiza umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych będzie podstawą
do realizacji odpowiednio dobranych usług, instrumentów rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach
projektu uczestnicy będą mogli skorzystać ze szkoleń, staży zawodowych oraz zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy, jak też zatrudnienia subsydiowanego w postaci prac interwencyjnych. Projekt przewiduje kompleksowość wsparcia, w przypadkach
wynikających z IPD. Możliwe będzie łączenie poszczególnych form wsparcia (szkolenie+staż, szkolenie+doposażenie) w sposób zapewniający efektywną
aktywizację prowadzącą do trwałego zatrudnienia.

RPLU.09.02.00-06-0021/17

POWIAT KRASNOSTAWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KRASNYMSTAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

2 719 023,05

2 719 023,05

2 311 169,59

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

"Gotowi do zmian IV"

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w okresie do 31.12.2018r. w celu uzyskania zatrudnienia
RPLU.09.02.00-06-0021/18
przez minimum 97 osób bezrobotnych spośród 213 objętych projektem w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP Krasnystaw znajdujących się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy. Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (uwzględniającej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz
samozatrudnienie) na poziomie 42% dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami , osoby w wieku
powyżej 50 r.ż., osoby o niskich kwalifikacjach do poziomu ISCED 3. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 213 osób powyżej 30 r. ż. zarejestrowanych
w PUP Krasnystaw kwalifikujących się do I lub II profilu pomocy. Projekt zakłada objęcie wszystkich uczestników IPD oraz pośrednictwem lub poradnictwem
zawodowym. Określona analiza umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych będzie podstawą do realizacji odpowiednio dobranych usług,
instrumentów rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać
ze szkoleń, staży zawodowych oraz zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Projekt przewiduje
kompleksowość wsparcia, w przypadkach wynikających z IPD. Możliwe będzie łączenie poszczególnych form wsparcia (np. szkolenie+staż, szkolenie+doposażenie)
w sposób zapewniający efektywną aktywizację prowadzącą do trwałego zatrudnienia.

POWIAT KRASNOSTAWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KRASNYMSTAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.2. Aktywizacja zawodowa - projekty
PUP

Brak poddziałania

1 753 954,27

1 753 954,27

1 490 861,13

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

80 FIRM NA START

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz
nieaktywnych zawodowo osób po 30 r.ż. 49Ki51M, w tym 5% ogółu osób odchodzących z rolnictwa (2K,3M) z terenu woj. lubelskiego w okresie 04.2017-03.2019.
Główne rezulaty: ? Liczba rolników oraz ich rodzin przyjętych do projektu prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść
z rolnictwa i przejść z systemu KRUS do ZUS–5 ? Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w
programie-80 ? Liczba wypłaconych dotacji wsparcia pomostowego-80 ? Liczba osób, które podjęły aktywność w sferze samozatrudnienia-100 ? Liczba osób
objętych wsparciem szkoleniowo doradczym-100 ? Liczba utrzymanych działalności gospodarczych w okresie 12 miesięcy od wpisu do CEIDG-80 ? Liczba
utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarcze-96 Grupa docelowa: zakwalifikowanych zostanie 100
(49i51M) mieszk. (w rozumieniu KC) woj. lubelskiego. Będą to os. fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 30 rż zamierzające rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarej. w CEIDG, KRS, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Będą to os. w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Główne zadania: ? szkolenie dotyczące uruchomienia i
prowadzenia działalności gospodarczej; ? doradztwo dla osób otwierających działalność gospodarczą; ? wsparcie w postaci dotacji dla nowo powstałych firm; ?
doradztwo oraz wsparcie pomostowe dla przedsiębiorców.

Droga do sukcesu – przedsiębiorczość

RPLU.09.03.00-06-0003/16

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

3 249 433,56

3 249 433,56

2 762 018,53

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Celem głównym projektu jest wyższa aktywność zawodowa oraz wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 60(min 32K, min 5%UP
RPLU.09.03.00-06-0006/16
odchodzących z rolnictwa ) osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie woj.lubelskiego w okresie III.2017 do XI 2018 . Grupę docelową stanowią osoby fizyczne (60UP)w wieku
30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego w szczególności z powiatów: M.Lublin, lubelski,łęczyński, świdnicki i krasnostawski, pozostające bez pracy (w tym
zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS,
CEiIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby
należą wyłącznie do niżej wymienionych grup: a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia, b) kobiety(32UP), c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale
bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach - 3os.(min 5%UP) to os.odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin
zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy(kobiety, os.po 50r.ż., z
niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane) a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych. Działania:
1.Wsparcie szkoleniowodoradcze 2.Wsparcie finansowe na rozwój dział.gospod. 3.Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze oraz finansowe Wartość projektu
: 1 979 760,00 Wkład własny : 98988.00 GŁ.WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU L.utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej- 60 L.os.pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcia działalności gospodarczej w programie-50

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI I INNOWACJI IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 979 760,00

1 979 760,00

1 682 796,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2018-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Własna firma Twoją szansą

Celem głównym projektu jest wzrost przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej z woj.
lubelskiego w okresie do 30.06.2019 r. poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze połączone z udzieleniem bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie
działalności i wsparciem pomostowym. Do projektu przyjętych zostanie 100 osób, z których 80 otrzyma bezzwrotne środki na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej. W ramach projektu min. 20% które otrzymają środki na rozpoczęcie dział. gospodarczej zatrudni conajmniej jednego pracownika na podstawie
umowy o pracę przy czym będą to miejsca pracy utworzone w obszarze białej i/lub zielonej gospodarki. Rezultat projektu: Liczba utworzonych miejsc pracy w
ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 96 osób. Produkt projektu: Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 80 osób. Działania projektowe: 1.Diagnoza kompetencji 2. Wsparcie szkoleniowodoradcze 3.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 4. Wsparcie pomostowe. Uczestnikami projektu będą osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu
woj. lubelskiego (tj. zamieszkujące na obszarze woj. lubelskiego zgodnie z zapisami art. 25 KC), pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy
jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W/w osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w
wieku powyżej 50 roku życia, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparcie
projektowe obejmuje także w min. 5% osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Projekt będzie
realizowany w okresie 01.03.2017 r. do 30.06.2019 r. na terenie woj. lubelskiego. Wartość projektu: 3.126.986,16 zł.

ADVANCE EWELINA PODZIOMEK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

3 126 986,16

3 126 986,16

2 657 938,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu

Celem głównym projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie lubelskim w okresie do 31.03.2019 r. dzięki utworzeniu 72 mikroprzedsiębiorstw przez
RPLU.09.03.00-06-0016/16
uczestników projektu. Cel główny będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: -wzrost wiedzy z zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej (DG) oraz pisania biznes planów przez 82 osoby do 31.03.2019r., -zapewnienie wsparcia finansowego 72 uczestnikom poprzez przekazanie im
bezzwrotnych środków na rozpoczęcie DG oraz wsparcia pomostowego do 31.03.2019r. -podniesienie wiedzy z zakresu zarządzania firmą przez 72 osoby do
31.03.2019r. Grupą docelową są osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (WL) (zamieszkujące WL w rozumieniu KC), pozostające bez pracy
(w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych
w KRS, CEiIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12
miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) kobiety, b) osoby o niskich
kwalifikacjach c) osób niepełnosprawnych d) osób w wieku powyżej 50 roku życia. Wysoka jakość usług przyczyni się do osiągnięcia rezultatów: -Liczba
utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (wraz z osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach)- 89
Głównymi zadaniami w ramach projektu są: -wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej -wsparcie finansowe na założenie
działalności gospodarczej w kwocie sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw -pomostowe miesięczne wsparcie
finansowe w okresie 12 miesięcy w kwocie do 1750,00 PLN -pomostowe wsparcie szkoleniowo - doradcze po założeniu działalności gospodarczej.

INTER COMP MARCIN LASEK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 350 184,30

4 350 184,30

3 697 656,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+

cel główny: podniesienie aktywności zawodwej 52(28K/24M) osób w wieku powyżej 50 roku życia pozostających bez pracy zamieszkujących teren województwa
lubelskiego poprzez rozwój ich umiejętności przedsiębiorczych i umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej (w okresie od 01.02.2017 do
30.11.2018); grupa docelowa: 52 osoby w wieku powyżej 50 roku życia, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne)
zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej(DG), z
wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, KRS, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu. Min 5% w/w grupy stanowić będą osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej DG ( tj. rolnicy
zarejestrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotna, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczoni w KRUS,
dla którego został ustalony I lub II profil pomocy). zadania: W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci bezzwrotnym wsparciem obejmującym: a) szkolenia
oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia DG dla 52 uczestników b)
przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działaności gospodarczej dla 44 uczestników c) wsparcie pomostowe
(niefinansowe oraz finansowe) dla 44 uczestników d) monitoring udzielonego wsparcia rezultaty projektu: -przygotowanie 52 osób 50+ pozostających bez pracy
do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w wyniku efektywnego wsparcia doradczo-szkoleniowego -udzielenie 44 bezzwrotnych dotacji na
założenie własnej firmy -udzielnie osobom 50+ wsparcia pomostowego finansowego i niefinansowego w okresie 12 pierwszych m-cy prowadzenia firmy powastanie 53 nowych i trwałych miejs

RPLU.09.03.00-06-0021/16

WIELKOPOLSKA GRUPA PRAWNICZA KOZŁOWSKI, MAŹWA, SENDROWSKI I WSPÓLNICY
SP. K.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 976 424,00

1 976 424,00

1 679 960,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2018-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Własna firma moją szansą

Celem gł. proj. jest wzrost przedsięb. i aktywn. zaw. 50osób/26K w wieku 30 lat i więcej z terenu pow. bialskiego,parczewskiego,radzyńskiego,włodawskiego i m.
Biała Podl., pozost. bez pracy, zalicz. się do jednej z grup: os. pow. 50 r.ż., kobiety,os. z niepełnospr., długotrwale bezr.,os. o niskich kwalif. poprzez udziel.
kompleks. wsp. doradczo-szkol.,dotacji i wsp. pomost. do VIII2018r. GD to 50 os. fiz. w wieku 30 lat i więcej z terenu pow. bialskiego, parczewskiego,
radzyńskiego, włodawskiego i m. Biała Podlaska (zgodnie z KC), pozostające bez pracy (w tym zarej. w urzędzie pracy jako bezr.),zamierzające rozpocząć prow. DG,
z wyłączeniem osób zarej. w KRS, CEIDG lub prowadzących dział. na podst. odręb.przep. (w tym m.in. dział. adwok., komor. lub oświat.) w okresie 12 m-cy poprz.
dzień przyst. do proj .Ww. osoby należą co najmniej do jednej z nast. grup osób: -w wieku pow. 50 r.ż.-13os./7K, -kobiety-26os., -z niepełnospr.-2os./1K, długotrwale bezr.-17os./9K, -o niskich kwalif .-40os./21K Min. 3os. będą stanowić osoby odch. z roln.(zgodnie z def. zawartą w Reg. konk.) planujące rozp.
prow.pozarol. DG. Zadania: 1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe 2. Bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe Wymiernym efektem przeprowadzonych działań
będzie utworzenie 40 nowych podmiotów gosp. w ramach przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Dodatkowo, w nowoutworzonych
firmach zatrudnienie podejmie min. 8osób.

RPLU.09.03.00-06-0022/16

F.H-U. "JAR-MAR" CENTRUM KSZTAŁCENIA "WIEDZA DLA WSZYSTKICH" RĘBIASZ
JAROSŁAW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 952 700,00

1 952 700,00

1 659 795,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2018-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Debiut w biznesie

Projekt „Debiut w biznesie” to projekt partnerski, realizowany w okresie 1.04.2017 r. -31.01.2019 r. Grupę docelową stanowi 50 osób (30K,20M) bezrobotnych w
wieku 30lat i więcej, zamieszkałych w woj. lubelskim, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób po 50rż, osób niepełnosprawnych,
osób o niskich kwalifikacjach, w tym min. 3 osób odchodzących z rolnictwa (min. 5% grupy docelowej) Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej
uczestników poprzez wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne w okresie 01.04.201731.01.2019 r. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie wszystkich form pomocy:diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej jako obowiązkowy element rekrutacjiszkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności
gospodarczejdotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczejwsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze
specjalistycznym i pomostowe wsparcie finansowe Wsparcie dostosowane do potrzeb, możliwości oraz predyspozycji do prowadzenia działalności
gospodarczej uczestników. W wyniku realizacji projektu 40 osób bezrobotnych (24K, 16M) założy firmę (w woj. lubelskim) i będzie ją prowadzić przez min. 12mcy, a min. 8 z nich (20%) utworzy w tym czasie dodatkowe miejsce pracy.

RPLU.09.03.00-06-0024/16

CENTRUM EDUKACJI AC-EXPERT AGATA MELARA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 995 240,00

1 995 240,00

1 695 954,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-01-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Fabryka przedsiębiorczości

Celem proj. jest tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy poprzez pracę na własny rachunek i tworzenie nowych przedsiębiorstw. Projekt skierowany do 51
osób(30K, 21M) w wieku pow. 30 r.ż zam. na terenie woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzedzie Pracy), zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w tym
m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu). w tym. -min. 5% osoby odchodzące
z rolnictwa (3 UP) -min. 5% ON (3 UP) -min. 5% długotrwale bezrobotnych (3 UP) -min. 20% pochodzących z terenów wiejskich Efektem działań projektowych będzie
powstanie 41 nowych przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie woj. lubelskiego, z których min. 20% dodatkowo zatrudni pracowników. W celu
zwiększenia trwałości udzielanego wsparcia wymagane będzie wniesienie przez UP wkładu własnego w wys. min. 2% przyznanej dotacji. W ramach projektu UP
otrzymają kompleksowe wsparcie mające na celu przygotowanie ich do samodzielnego prowadzenia dział. i efektywnego wydatkowania środków w tym: wsparcie
doradcy zaw., coaching, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, wsparcie doradców z zakresu prawa, księgowości i kadr oraz marketingu w formie konsultacji na
etapie tworzenia biznesplanów, bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych dla 80% UP, wsparcia pomostowego finanosowego i doradczego 41UP oraz wsparcia
towarzyszącego: zwrotu kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia i konsultacje dla osób z terenów wiejskich, zwroty kosztów opieki nad dziećmi dla 10UP oraz
cateringu w trakcie szkoleń gr. (zwrot kosztów dojazdu i opieki wprowadzony w odpowiedzi na zdiagnozowane potencjalne bariery udziału i oczekiwania UP).
Zaplanowane działania projektowe i kompleksowe wsparcie dla nowopowstałych firm pozwolą na zwiększenie ich trwałości i pozytywnie wpłyną na ich
możliwośc

RPLU.09.03.00-06-0029/16

WIELKOPOLSKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 952 376,00

1 952 376,00

1 659 519,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Biznes w zasięgu ręki !

Cel główny: Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w woj.lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 40 DzG przez 40os. (22K/18M) oraz powstanie min.48
nowych miejsc pracy na terenie woj.lubelskiego do 30.09.2018r. przez udział w kompleks. i komplem. wsparciu w zakresie: wsparcia szkol.-dorad.,wsparcia w
postaci bezzwrotnej dotacji (w zakresie przyznania środków finans. na rozwój przeds.), wsparcia pomost.(finans. i szkol.-doradcze). GD-50 os. fizycznych
(28K/22M) w wieku 30 lat i więcej z terenu WL, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w UP jako bezrob.), zamierzające rozpocząć prowadzenie DzG z
wyłącz. os. zarejestr. w KRS, CEIDG lub prowadzacych działalnośc na podst. odrębnych przepisów (w tym.m.in dział. adwokacką,komorniczą lub oświatową) w
okresie 12mcy poprzedz. okres przystąpienia do proj. W tym:0%os. bezrob..-w tym 10% os. dł.bezrob., 30%os. nieaktywne zawod., 55%K, 20%os.zamieszk. obszary
wiejskie, 15%os. w wieku pow.50r.ż, 50%os. o niskich kwalifik.., 5% os. bezrob. chcących odejść z rolnictwa Zadania: 1. Szkolenia i doradztwo z zakresu
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 2. Przyznanie środków finans. w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie DzG 3. Wsparcie pomostowe
(finans.,szkol-doradcze) Główne rezultaty: - liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gosp.-48 (kryt.prem.1)
Dodatkwo: - w proj. zakłada utworzenie dodatkowych miejsca pracy przez U, którzy dzięki środkom EFS założą własną DzG i utworzoną dodatkowe miejsca pracy
dla innych os. w sektorach białej gosp. (tj. sektor związany z lecznictwem,ochrona zdrowia,farmaceut., usługi med.-opiekuńcze,przemysł produktów med.) i/lub
zielonej gosp. (poza rolnictwem) tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źr.energii, gosp. odpadami-kryt. prem.2 - w ramach proj. min. 20 %
przeds. powstałych wskutek przynania wsparcia finans. na rzpoczęcie DzG zostaną utworzone miejsca pracy w okresie 12mcy od dnia ich utworz

RPLU.09.03.00-06-0030/16

FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 965 548,64

1 965 548,64

1 670 716,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Moja własna firma - dotacje na rozwój przedsiębiorczości osób bez pracy z województwa lubelskiego.

Cel główny projektu: zwiększenie liczby miejsc pracy w ramach przedsiębiorstw utworzonych przez min. 83,3% (75 os.) z 90 kobiet 30 lat i więcej, pozostających
bez pracy i nieprowadzących działalności gospodarczej, uczących się lub mieszkających w woj. lubelskim, poprzez udział w projekcie zakładającym udzielenie im
bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z doradztwem i szkoleniami z zakresu jej prowadzenia oraz wsparciem pomostowym, czego
efektem będzie założenie i prowadzenie przez nie działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy w okresie 01.09.2017-30.06.2019 r. W ramach projektu
dostarczymy wszystkim uczestnikom wsparcie w postaci:doradztwa w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, wyboru profilu działalności, etyki
biznesowej, negocjacji biznesowych itp. oraz w zakresie przygotowania biznesplanu;szkoleń w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Następnie, po wyborze 75 najlepszych BP, ich autorom udzielimy wsparcia:dotacji bezzwrotnych na uruchomienie i prowadzenie działalności
gospodarczej;środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem własnej działalności - na podstawie Regulaminu udzielania wsparcia
pomostowego w ramach projektu;specjalistycznego wsparcia pomostowego w postaci doradztwa i szkoleń dla 75K, które założą DG dzięki dotacji. Projekt
przyczyni się do realizacji celu szczeg. RPO WL dzięki objęciu wsparciem 90 osób pozost. bez pracy i znajduj. się w szczeg. trudnej sytuacji na rynku pracy. W GD
90 K (100% GD) i 0 M. Wszyscy uczestnicy mieszkają w woj. lubelskim. Zakład. rezultaty - 90 nowych miejsc pracy (samozatrudn.), 90 osób, które nabyły
umiejętności i wiedzę do prowadzenia dział. gosp. Gł. zadania - rekrutacja 90 uczestn., szkol. i doradztwo z zakład. i prowadz. dział. gosp. dla 100% GD, dotacje na
założ. i prowadz. dział. gosp. dla 75 osób (83,3%), wsparcie pomostowe przez 12 mies.GD w projekcie (75K/0M).

RPLU.09.03.00-06-0034/16

GAMMA D. DIDIUK I M. WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 391 425,65

4 391 425,65

3 732 711,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców lubelszczyzny

Celem proj. jest stworzenie nowych miejsc pracy, w tym także w ramach samozatr. i aktywizacja zaw. os. w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Realizacja proj.
przyczyni się do rozwoju i promocji przeds. poprzez wykreowanie nowych podm. gosp. oraz wzrostu wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podej. i prow.
dział. gosp., pozyskiwania źr. fin. i wyk. ICT w dział. gosp. wśród uczestników proj. (UP) Proj. skierowany jest do os. fiz. 30+ z WL bez pracy (w tym osoby bezrob.) i
zamierzających rozp. wł. dział. gosp. (z wył. os. prow. dział. w okresie 12 m-cy przed dniem przystąpienia do proj.). Os. te będą należeć do co najmniej jednej z
kategorii: os. 50+, kobiety, os. z niepełnospr., os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach. Gł. zad.: 1. Rekrutacja (opis w pkt 3.2) 2. Wspracie szkol.dorad. - dost. do zdiagnozowanych potrzeb 72 (48K) UP (diagnoza przez ind. doradcę). Proj. zakłada 3 tury po 24 osób na turę, co pozwoli zapewnić wys. jakości
wsparcie dla UP - szkol. i dorad. gr. (54h) w 2 max. 12 os. gr. realizowane równolegle + dorad. ind. (8h). 3. Wsparcie fin. (dotacja) - min. 80% UP tj. 58 os.(min.
38K) otrzyma dotację na rozp. dział. gosp. w wys. do 23.000 zł 4. Wsparcie pomostowe - specj. usługi szkol.-dorad. przed zarejestr. dział. lub w ciągu 12 m-cy jej
prowadzenia lub wsparcie fin. w wys. 1600 zł/m-c przez okres 12 m-cy od rozp. dział. gosp. 5. Monitoring i kontrola - monit. w trakcie i kontr. na zakoń. 12 m-cy
prow. dział. gosp. UP będą mieli obow. prow. dział. gosp. przez min. 12 m-cy od dn. rozp. dział., a dla zapewnienia większej trwałości wsparcia od UP wymagany
będzie wkład wł. w wys. min. 2% wartości przyznanej dotacji (weryfikowany na podst. dok.księgowych).

RPLU.09.03.00-06-0037/16

BIŁGORAJSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

2 990 759,00

2 990 759,00

2 542 145,15

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Samozatrudnienie w cenie!

Cel główny projektu: Podniesiony poziom przedsiębiorczości i samozatrudnienia u min.52 os. z drupy docelowej w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego,
pozostających bez pracy oraz założenie min.52 przedsiębiorstw dzięki kompleksowemu wsparciu udzielonemu w ramach projektu (wsparcie w postaci: szkoleń i
doradztwa,bezzwrotnych dotacji,wsparcia pomostowego) w okresie IV.2017-XI.2018. Grupę docelową w projekcie stanowi 60 os. fizycznych (36 K i 24M)w wieku
30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestr.w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej, z wyłącz.os.zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podst.odrębnych przepisów w okr.12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do proj. Struktura grupy docelowej: -kobiety- min.60% GD -os.z niepełno sprawnościami- min.8%GD - os.długotrwale
bezrobotne-min.20% GD -os.o niskich kwalifikacjach-min.30% GD -os.odchodzące z rolnictwa olanujace rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej-min.5% GD Zakres rzeczowy projektu-zadania jakie zostaną zrealizowane: - Diagnoza predyspozycji w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej -Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia działalności gospodarczej - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Wsparcie pomostowe (finansowe i niefinansowe) Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane przez Wnioskodawcę problemy gr.docelowej. Efekty realizacji
proj.będą odzwierciedlone osiągniętymi wskaźnikami: -min.63 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej -min. 52 osoby,które otrzymały wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej.

RPLU.09.03.00-06-0038/16

RJ CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

2 224 193,56

2 224 193,56

1 890 564,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-08-10

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Wystartuj z własną firmą

Cel główny projektu: podniesionie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia u 40 os. pozostających bez pracy spośród 50 uczestników projektu –
os.znajdujących się bez pracy (z wyłączeniem os. przed ukończeniem 30 roku życia), należących do jednej z grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
długotrwale bezrobotne, os.o niskich kwalifikacjach, os. odchodzące z rolnictwa oraz założenie 40 mikroprzedsiębiorstw i utworzenie 50 miejsc pracy - dzięki
kompleksowemu wsparciu udzielonemu w ramach proj. w okr. 02.2017-09.2018. Grupę docelową projektu stanowią: os. pozostające bez pracy (z wyłączeniem
os.przed ukoń. 30 r.ż.) zamieszkałe na terenie powiatów (w rozumieniu przepisów KC): lubartowskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, lubelskiego i Lublin, należące
co najmniej do jednej z grup: kobiety min 60%, osoby z niepełnosprawnościami min 10%, os. długotrwale bezrobotne min 20%, os.o niskich kwalifikacjach. -min.
40%, osoby powyżej 50 r.ż. min 10% oraz osoby odchodzące z rolnictwa min 6%. Projekt zapewnia komplek. wsparcie, które będzie realizowane poprzez
następujące zadania: 1.Rekrutacja uczestników projektu – w tym diagnoza predyspozycji w zakresie prowadzenia dział. gosp. oraz identyfikacja potrzeb
szkoleniowych i doradczych (IPD) 2.Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze 3.Udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 4.Wsparcie
pomostowe. Najważniejsze rezultaty projektu to: 1.Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej:
50; 2. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie – 40 os. 3. W min 20% nowo
powstałych przedsiębiorstwach zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy (w przeciągu pierwszego roku). Projekt będzie realizowany z uwzględnieniem zasad
równości szans płci oraz zasad równości i niedyskryminacji,w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. KWOTA DOFINANSOWANIA: 1.802.940,00zł WKŁAD
WŁASN

RPLU.09.03.00-06-0039/16

FUNDACJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 665 300,00

1 665 300,00

1 415 505,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-01

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywni zawodowo na swoim - dotacje dla nowych przedsiębiorstw w województwie lubelskim.

Projekt realiz. w okresie 1.01.2017-31.10.2018 ma na celu utworzenie nwych przedsiębiorstw, w tym społecznych, oraz stworzenie miejsc pracy dla 100 os.
planujących rozpoczęcie działalności gosp. (i 20 os., które zostaną zatrudn. przez uczestn. proj.). Obejmuje przeprowadzenie działań szkol.-doradczych (w tym test
kompetencji - podczas rekrutacji przeprowadzone zostaną rozmowy z doradcą zawod. w celu weryfik. predyspozycji kandydatów do samodzielnego założenia i
prowadzenia dział. gosp), jak również wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie dział. gosp. (nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagr.
na os.) oraz wsparcie pomostowe dla 100 os., które rozpoczęły prowadzenie dział. gosp. w ramach projektu obejmujące usługi doradcze, wsparcie finansowe
wypłacane przez okres od 6 do 12 mc od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt jest adresowany do 100 os. bezrobotnych i biernych
zawodowo powyżej 30 r.życia zamieszkujących wyłącznie woj. lubelskie. Grupa docel. to 54 kobiety, 46 mężczyzn, w tym wyłącznie: osoby o niskich kwalifik., os.
długotrwale bezrobotne, osoby +50, os. niepełnosprawne. Min. 5% uczestników to osoby odchodzące zrolnictwa; 20% powstających przedsiębiorstw utworzy
dodatkowe miejsca pracy we własnych przedsiębiorstwach. Uczestnicy zostaną przygotowani do racjonalnego oraz wydajnego prowadzenia własnej dział. gosp.
podczas cyklu szkoleń 1) o tematyce ogólnobiznesowej 2) zorientowanych pod kątem profilu przyszłej dział. gosp. uczestnikaz zajęciami warsztat. i indywidualną
opieką doradczą. Dodatkową korzyścią, która wzmocni kompetencje uczestników obok praktyczn. umiejętności prowadz. własnego biznesu, będzie uzyskanie tzw.
umiejętności miękkich np. radzenie sobie w syt. trudnych, współpracy w zespole, organizacji pracy. W wyniku projektu 100 os. założy dział. gosp. i otrzyma
dotację, tworząc dla siebie - i innych 20 os. - miejsca pracy. Projekt w wysokości ok. 5 mln zakłada wniesienie wkł. wł. w wysokości 5% wart

RPLU.09.03.00-06-0042/16

STOWARZYSZENIE "CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 960 525,00

4 960 525,00

4 216 446,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Projekt "Własna firma"

CELEM PROJEKTU jest utworzenie min. 53 nowych miejsc pracy poprzez aktywizację zawodową 44 kobiet w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych lub biernych
zawodowo (w tym odchodzących z rolnictwa) zamieszkałych (zgodnie z KC) na terenie powiatu zamojskiego lub M. Zamość - poprzez udzielenie im do końca
XI/2017 dotacji na rozpoczęcie dział. gosp. w sektorze białej lub zielonej gosp. i max do końca XI/2018 wsparcia pomostowego – które następnie, w okresie do 12
m-cy od dnia rozpoczęcia dział. gosp. zatrudnią min. 9 pracowników Grupa docelowa to 54 kobiety [dalej: K], os. fizyczne, pozostające bez pracy, w wieku 30 lat i
więcej, które zamieszkują (zgodnie z KC) na terenie powiatu zamojskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, ryckiego, lubartowskiego, świdnickieto i
krasnostawskiego lub m. Zamość, zamierzające rozpocząć dział. gosp. w sektorze białej lub zielonej gospodarki, w tym: • 11 biernych zawodowo • 43 bezrobotne,
w tym 4 (7,4% GD) odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć pozarolniczą dział. gosp. Główne rezultaty: 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 53 Główne produkty: 1. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne
środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 44 W ramach projektu zaplanowano realizację czterech zadań:Akademia Przedsiębiorczości – 54
UPOcena wniosków o dotację i wniosków o wsparcie pomostoweFinanse na start firmy – 44 UPWsparcie na rozwój firmy – 44 UP Budżet projektu ogółem: 2 667
374,40 zł Kwota przeznaczona na dotacje: 1 029 512,00 zł Wkład własny: 133 369,00 zł

RPLU.09.03.00-06-0043/16

MDDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKADEMIA BIZNESU SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

2 567 490,00

2 567 490,00

2 182 366,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

RPLU.09.03.00-06-0014/16

Czas na działanie! Czas na własną firmę!

Celem głównym projektu Czas na działanie! Czas na własną firmę! jest trwałe włączenie zawodowe 75 kobiet w wieku od 30 lat pozostających bez
pracy,zamieszkujących zgodnie z K.C. teren woj.lubelskiego poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez o minimum 12 miesięcy w okresie
01.02.2017-31.11.2018r. Grupę docelową projektu stanowi 90 kobiet (K) w tym:72 K bezrobotnych i 18 biernych zawodowomin. 45 K powracających do pracy po
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz młodych matekmin. 25 K o niskich kwalifikacjachmin 5 K niepełnosprawnychmin.50% K
zamieszkujących obszary o wysokiej stopie bezrobocia wśród kobiet (włodawski, krasnostawski,hrubieszowski,łukowski,lubelski,chełmski,zamoyski i
parczewski))min.5K odchodzących z rolnictwa i planujących rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej GŁÓWNE REZULTATY:realizacja
wsparcia szkoleniowego i doradczego ukierunkowanego na nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,dostosowanego
do indywidualnych potrzeb 90 UPnabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez 90Kudzielenie jednorazowej dotacji
oraz pomostowe wsparcie finansowe i doradcze w początkowym okresie funkcjonowania 75 firm UP.utworzenie min. 90 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS
środków na podjęcie działalności gospodarczejutworzenie przez 75 UP, którym udzielono z EFS środki na działalność gospodarczą min. 15 dodatkowych miejsc
pracyprowadzenie działalności gospodarczej przez 75 UP, którym udzielono z EFS środki na działalność gospodarczą przez okres. min. 12 miesięcy.

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

RPLU.09.03.00-06-0044/16

GAMMA D. DIDIUK I M. WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 476 915,50

4 476 915,50

3 805 378,17

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-01

2019-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Projekt "INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" jest projektem skierowanym do 50 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu Miejskiego Obszaru
RPLU.09.03.00-06-0051/16
Funkcjonowania Miasta Puławy (28 K i 22 M), pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Realizowany jest w
okresie od 1.03.2017 r. do 30.11.2018 r. Biuro projektu utworzone zostanie w Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Gminy Żyrzyn w Żyrzynie. Celem głównym
projektu jest rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 40 osób pozostających bez pracy oraz utworzenie 8 nowych i trwałych miejsc pracy na ternie powiatu
puławskiego w okresie do 30.11.2018 r. Rezultaty projektu: - 40 osób pozostających bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w programie - utworzonych zostanie 8 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej W ramach projektu zrealizowane
zostaną następujące działania: 1. Szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i
prowadzenia działalności gospodarczej ( 50 uczestników) 2. Przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej ( 40 uczestników) 3. Wsparcie pomostowe (finansowe i niefinansowe).Co najmniej 40 uczestników projektu zostanie objętych co najmniej 2
formami wsparcia, w tym dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia Uczestnik projektu
zobowiąże się do wniesienia środków własne na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji, oraz zobowiąże do
dostarczenia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej. W co najmniej 8 przedsiębiorstwach powstałych wskutek przyznaniadotacji zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od
dnia ich utworzenia.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DOLINA GIEŁCZWI"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

2 601 135,78

2 601 135,78

2 210 965,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Moj pomysł na biznes

Cel główny projektu: Podniesiony poziom przedsiębiorczości i samozatrudnienia u min.52 os. z drupy docelowej w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego,
pozostających bez pracy oraz założenie min.52 przedsiębiorstw dzięki kompleksowemu wsparciu udzielonemu w ramach projektu (wsparcie w postaci: szkoleń i
doradztwa,bezzwrotnych dotacji,wsparcia pomostowego) w okresie IV.2017-XI.2018. Grupę docelową w projekcie stanowi 60 os. fizycznych (36 K i 24M)w wieku
30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestr.w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej, z wyłącz.os.zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podst.odrębnych przepisów w okr.12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do proj. Struktura grupy docelowej: -kobiety- min.60% GD -os.z niepełno sprawnościami- min.8%GD - os.długotrwale
bezrobotne-min.20% GD -os.o niskich kwalifikacjach-min.30% GD -os.odchodzące z rolnictwa olanujace rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej-min.5% GD Zakres rzeczowy projektu-zadania jakie zostaną zrealizowane: - Diagnoza predyspozycji w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej -Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia działalności gospodarczej - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Wsparcie pomostowe (finansowe i niefinansowe) Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane przez Wnioskodawcę problemy gr.docelowej. Efekty realizacji
proj.będą odzwierciedlone osiągniętymi wskaźnikami: -min.63 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej -min. 52 osoby,które otrzymały wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej.

RPLU.09.03.00-06-0055/16

GD PARTNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

2 224 193,56

2 224 193,56

1 890 564,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-05-16

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Lubelska fabryka przedsiębiorczości

Cel: Zaktywizowanie zawodowe 120os. (66K;54M) w wieku 30 lat i więcej, z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie
pracy jako bezrobotne), należących do jednej z poniższych grup znajdujących się w szczeg. sytuacji na rynku pracy: os. w wieku powyżej 50 roku życia, kobiety, os.
z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalfikacjach, os. odchodzące z rolnictwa), poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych, z których co najmniej
90% (108os.) uzyska bezzwrotne wsparcie finansowe oraz szkoleniowo-doradcze na utworzenie i rozwój własnej firmy, w okresie od 1.03.2017 do 31.03.2019 r.
Gł. rezultaty:Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 130 Grupę docelową stanowi
120(66K;54M) os. fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (zamieszkałe wg KC), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie
pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzących
działalność na podst.odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień
przystąpienia do proj. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:os. w wieku
powyżej 50 roku życia,kobiety,os. z niepełnosprawnościami,os. o niskich kwalifikacjach,odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej
działalności gosp. Gł. zadania:Szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczejPrzyznanie środków
finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczejWsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe) oraz kontrola
działalności gospodarczej.

RPLU.09.03.00-06-0056/16

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 850 286,00

4 850 286,00

4 122 743,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Kobieta skutecznym przedsiębiorcą!

GRUPĄ DOCELOWĄ zg z SZOOP RPO WL 2014-2020 stanowi: 120 kobiet (100% uczestn. proj. [UP]-gr znajdująca się w szczeg. syt. na r. pracy) będących os.
RPLU.09.03.00-06-0057/16
fizycznymi w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (zamieszkujących zg. z KC), pozostającymi bez pracy (w tym zarejestr. w urzędzie pracy jako bezrob.),
zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej [DG], z wyłączeniem os. zarejestr. w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podst. odrębnych
przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do proj. Dodatkowo:minimum
5% uczestniczek stanowić będą os. odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej DG (min. 6 os- zg. z definicją RPO WL).60% UP stanowić
będą kobiety bezrob. (72K)- ze wzgl. na ich większą motywację do zatrudn., 40% - kobiety bierne zawod. (48K)- ze wzgl. na problem bierności zawod. K, często
spowodowany obowiązk. rodzinnymi.kobiety należące do min. 1 z pozost. grup w najtrudniejszej syt. (os. niepełnosprawnych [ON], os. o niskich kwalifik., w wieku
50+,długotrwale bezrob.) premiowane będą podczas rekrut. CELEM PROJ. jest wzrost aktywności zawod. w okresie 01.03.2017-31.05.2019 120 niezatrudn. kobiet w
wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego (w tym min. 6 kobiet odchodzących z rolnictwa) poprzez: szkolenia i doradztwo dot. zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 96 uczestniczkom środków na rozwój przedsiębiorczości (w tym min. 10, które utworzą w swoich
przedsiębiorstwach min. jedno dodatk. miejsce pracy) oraz wsparcie pomostowe finansowe i doradcze. DZIAŁANIA:diagnoza predyspozycji i
kompetencji,wsparcie szkol.- doradcze dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestniczki dla 120 uczestniczek,wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla 96
os wsparcie pomostowe: finansowe (przez 6 miesięcy) oraz doradczo- szkoleniowe dla 96os.

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 476 881,00

4 476 881,00

3 805 348,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2019-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Postaw na (SAMO)ZATRUDNIENIE!

CEL PROJEKTU: Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia i zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród 100os./53K pozostających bez pracy (w tym
RPLU.09.03.00-06-0058/16
zarejestrowane w PUP jako bezrobotne), zamieszkałych (zgodnie z KC) na terenie woj. lubelskiego (WL), powiatów: PC, PK, PŁ i PW poprzez udzielenie
kompleksowego wsparcia przygotowującego do założenia i prowadzenia DG oraz wsparcie 80 nowopowstałych firm do 31VII18r. Rezultatem podjętych działań
będzie: 1. zdobycie wiedzy/umiejętności w zakresie założenia i prowadzenia własnej firmy przez 100os./53K 2. powstanie 96 miejsc pracy w ramach udzielonych z
EFS środków na podjęcie DG (w tym nowopowstałe miejsca pracy). Wskaźniki produktu: 1. 100os./53K odbędzie wsparcie doradcze i ukończy szkolenie „Podstawy
przedsiębiorczości” 2. 80os. otrzyma wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (WFRP) i wsparcie pomostowe: finansowe wsparcie pomostowe (FWP)
oraz wsparcie szkol. - doradcze o charakterze specjalistycznym. GRUPA DOCELOWA: 100os./53K pozostających bez pracy (w tym zarejestr. w PUP). w wieku 30 lat i
więcej, zam. w PC, PK, PŁ i PW, zamierzających założyć wł. firmę, z wył. zarejestr. w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podst. odrębnych przepisów w okr.
12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do proj., w tym: os. pozostające bez pracy (w tym bezr. zarejestrowane we właściwym PUP), znajdujące się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy (RP), tj.: kobiety, os. pow. 50r.ż., os. długotrwale bezrobotne, os. niskowykwalifikowane, OZN, os. zamieszkałe na wsi),
os.odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezr., znajdujące się w szczególnej sytuacji na RP, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2ha
przeliczeniowych. ZAPLANOWANE DZIAŁANIA: 1. poradnictwo indyw. i grupowe, 2. szkolenie "Podstawy przedsiębiorczości”, 3. WFRP, FWP i wsparcie pomostowe
secjalistyczne. KWOTA DOFINANSOWANIA: 4.045.067,50 zł, WKŁAD WŁASNY: 202.253,38 zł. Projekt realizowany będzie na terenie WL w okresie 01I2017r.31VII2018r. Projekt realizowan

STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 045 067,50

4 045 067,50

3 438 307,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-12-31

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Lubelska Akademia Kobiet Przedsiębiorczych

cel główny: wsparcie mikroprzedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 52 kobiet w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy zamieszkujących teren
województwa lubelskiego poprzez podniesinie ich umiejętności przedsiębiorczych i umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej (w okresie od
01.02.2017 do 31.08.2018); grupa docelowa: 52 kobiety w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne)
zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z
wyłączeniem zarejestrowanych w CEIDG, KRS, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu. Min 5% w/w grupy docelowej stanowić będą kobiety odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej DG ( tj.
rolnicy zarejestrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotna, prowadzący indyw. gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczoni w KRUS,
dla którego został ustalony I lub II profil pomocy). zadania: W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci bezzwrotnym wsparciem obejmującym: a) szkolenia
oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia DG dla 52 uczestniczek b)
przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działaności gospodarczej dla 44 uczestniczek c) wsparcie pomostowe
(niefinansowe oraz finansowe) dla 44 uczestniczek rezultaty projektu: -przygotowanie 52 kobiet pozostających bez pracy do założenia i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej w wyniku efektywnego wsparcia doradczo-szkoleniowego -udzielenie 44 bezzwrotnych dotacji na założenie własnej firmy -udzielnie
kobietom wsparcia pomostowego finansowego i niefinansowego w okresie 12 pierwszych m-cy prowadzenia firmy -powastanie 53 nowych i trwałych miejsc
pracy

RPLU.09.03.00-06-0059/16

EDUFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 979 016,00

1 979 016,00

1 682 163,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2018-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Własna firma - włącz się zawodowo!

Projekt będzie realizowany w okresie 1.4.2017-31.03.2019 w woj. lubelskim. W projekcie weźmie udział 75 osób fiz. w wieku 30 lat i więcej, zam. – w rozumieniu
Kc - w woj. lubelskim (WL), pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), należących do co najmniej jednej z grup: -kobiety, -os. w wieku powyżej 50r.ż., osoby z niepełnosprawnościami, -os. długotrwale bezrobotne, -os. o niskich kwalifikacjach, zamierzających rozpocząć prowadzenie dział. gosp., spełniających
kryteria rekrutacyjne wskazane w dalszej części wniosku. Min. 5% UP będą stanowić os. odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej
dział. gosp. Celem projektu jest trwałe (min. 12 m-cy) włączenie zawod. przez założenie i prowadzenie własnej dział. gosp. przez co najmniej 64 spośród 75 UP w
okresie 1.4.2017-31.03.2019 poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze, bezzwrotne środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie
pomostowe finansowe i specjalistyczne szkolenia i doradztwo – działania projektu. Wskaźniki: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS
środków na podjęcie działalności gospodarczej – 77 Liczba osób pozostających bez zatrudnienia, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej –
64.

RPLU.09.03.00-06-0061/16

KALATEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

3 921 437,34

3 921 437,34

3 333 221,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2019-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

WŁASNA FIRMA -SPEŁNIENIEM MARZEŃ

Celem projektu jest wzrost liczby nowo powstałych przedsiębiorstw poprzez rozwijanie przedsiębiorczości wśród 70 osób w wieku 30 lat i więcej,zamieszkujących RPLU.09.03.00-06-0063/16
teren woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiIDG lub
prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), należych do co najmniej do jednej z następujących grup: -osób w wieku powyżej 50roku życia(15%),
kobiet(55%),osób z niepełnosprawnościami(10%),osób długotrwale bezrobotnych(10%),osób o niskich kwalifikacjach(60%), w wyniku realizacji kompleksowego
wsparcia w postaci: szkolenia oraz doradztwa (indywidualnego i grupowego) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i
prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcia w postaci jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego o
charakterze szkoleniowo- doradczym, wsparcia pomostowego finansowego, w okresie od 06.2017r. do 01.2019r. Co najmniej 91% tj. 64 os.otworzy własną
działalność gosp. i poprowadzi ją przez min.18 m-cy na terenie woj. lubelskiego. Dodatkowo min. 20% UP utworzy dodatkowo miejsca pracy(kryt. prem). Proj.
zakłada utworzenie dodatkowych miejsc pracy przez uczestników projektu, którzy dzięki środkom EFS założą własną działalność gospodarczą i utworzą dodatkowe
miejsca pracy dla innych osób w sektorach: - białej gospodarki (tj. sektory związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, farmaceutyczne, usługami medycznoopiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych) i/lub, - zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. sektory związane z transportem zbiorowym,
odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami (kryt. prem.)(min.1). Proj. preferuje utworzenie przedsiębiorstw
społecznych(rekrutacja).

"FORECAST CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

3 539 142,25

3 539 142,25

3 008 270,91

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Mój biznes! - wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego

Celem głównym proj jest stworzenie 48 miejsc pracy w woj. lubelskim w podregionia bialskim poprzez przyznanie 40 kobietom w wieku 30 lat i więcej ,
zamieszkującym w myśl KC woj. lubelskie podregion bialski, wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 30.09.2018. Główne wskaźniki
rezultatu i produktu to: • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie dział.i gosp. – 48 • L. osób pozostających bez pracy,
które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności • gospodarczej w programie – 40. Gr doc to kobiety w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego w
woj. lubelskim, osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zaw, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Premiowane będą osoby z terenów wiejskich, niepełnosprawne, zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społ., os odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć
prow. pozarolniczej DG. Główne działania to: • Wsparcie doradczo – szkoleniowe • Wsparcie finansowe na założenie własnej firmy • Wsparcie pomostowe.

PROJECT HUB SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 933 104,00

1 933 104,00

1 643 138,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2018-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Kobieta przedsiębiorcza

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 50 kobiet pozostających bez pracy, z terenu województwa lubelskiego poprzez RPLU.09.03.00-06-0067/16
wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowe i pomostowe, w tym uzyskanie zatrudnienia przez 80% K w postaci własnej działalności gospodarczej do końca V
2019r. Grupę docelową będą stanowić kobiety w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy
jako bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzących
działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. W ramach projektu planowane jest
wsparcie doradczo – szkoleniowe, wraz z przyznaniem dotacji oraz wsparcia pomostowego na okres 12 miesięcy. Dzięki realizacji projektu 40 osoby uzyska
zatrudnienie w związku z przyznaniem bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, dodatkowe 8 zostanie zatrudnionych w dodatkowych
miejscach pracy utworzonych w okresie 12 miesięcy od momentu powstania firmy.

FUNDACJA "ECO"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 954 196,64

1 954 196,64

1 661 067,14

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Dotacje na start!

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 50 ucz. (26K i 24M) pozostających bez pracy, z terenu powiatów
lubartowskiego, świdnickiego, janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, ryckiego, m. Biała Podlaska, bialskiego, radzyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, m.
Chełm, hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Zamość, krasnostawskiego poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowe i pomostowe prowadzące do uzyskania
zatrudnienia przez 80% ucz. w postaci własnej działalności gospodarczej do końca XII 2018r. Grupę docelową będzie stanowić 50 os. w wieku 30 lat i więcej z
terenu woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne)
zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie
odrębnych przepisów(w tym mi.in. działalność adwokacją, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
Ww.osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) os. powyżej 50 rż., kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os.długotrwale bezrobotne, os. o
niskich kwalifikacjach.W ramach projektuplanowane jest wsparcie doradczo – szkoleniowe, wraz z przyznaniem dotacji oraz wsparcia pomostowego na okres 12
miesięcy. Dzięki realizacji projektu 40 osoby uzyska zatrudnienie w związku z przyznaniem bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
dodatkowe 8 zostanie zatrudnionych w dodatkowych miejscach pracy utworzonych w okresie 12 miesięcy od momentu powstania firmy.

RPLU.09.03.00-06-0068/16

FUNDACJA "ECO"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 952 768,64

1 952 768,64

1 659 853,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Na własną rękę!

Celem gł. proj. jest wzrost zatrudnienia wśród 50 os. (30K,20 M) w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (w rozumieniu KC), pozostających bez
pracy, zamierzających rozpocząć prow.DG poprzez rozwój przedsiębiorczości i samozatrud. oraz budowanie postaw kreatywnych zmierzających do tworzenia
nowych miejsc pracy na ternie woj. lubelskiego do 30.11.2018r.
100% GD będzie należała do jednej z nast.gr.: kobiety (60%,30K), os. długot. bezrob. (60%, 16K,14M), os.o niskich kwalifik.(13K,12M), os. 50+ (6K,5M) i
ON (1K,1M). Ponadto, 35 os.bezrob. (18K,16M), w tym długotw.bezrob, 8 os.(5K,3M) poszukujących pracy oraz 7 os.biernych zaw. (4K,3M) (uzasad. na
podst. bad.wł.w opisie barier). Min 5% UP to os.odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prow. pozarolniczej DG (kryt.premiujące).
Wysoka jakość i efektywność programu wsparcia pozwoli na osiągnięcie rezultatów:
1) Liczba (L.) utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie DG - 48.
2) L. os. pozost. bez pracy, kt. otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie DG w progr. – 40 os.
3) L. os. bezrob.(łącznie z długotr. bezrob.) objętych wsparciem w progr. – 35 os. 4) L. os. biernych zaw. objętych wsparciem w progr. – 7 os.
5) L. os. poszuk. pracy objętych wspar.w progr. - 8 os. 6) L. K objętych wspar. w progr. - 30 os. 7) L. os. 50+ objętych wspar. w progr. - 11 os.
8) L. ON objętych wspar.w progr. - 2 os.
9) W ramach proj., w co najmniej 20% przedsięb. powstałych wskutek przyznania wsparcia finans. na rozpocz. DG zostaną utw. dodatk. miejsca pracy w
okr.12 mies. od dnia ich utw.(kryt.prem).
Zad. realiz. w proj. (co najmniej 80% UP zost. objętych co najmniej 2 formami wsparcia, w tym obligator. zostaną oni objęci dotacją na rozpoczęcie DG):
1) Wsparcie szkol.-doradcze dla 50 os. 2) Dotacja na rozpoczęcie DG dla 40 os.(80% UP)
3) Finansowe wsparcie pomostowe: podst. (dla max 40 os.) i przedłużone (dla max 32 os.). 4) Pomostowe wsparcie szkol.-doradcze dla 40 os.(80% UP)

RPLU.09.03.00-06-0070/16

KMC PRZEMYSŁAW KORACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

2 180 281,78

2 180 281,78

1 853 239,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Własny biznes - to możliwe II

Celem projektu jest wzrostaktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości wśród 100 osób bezrobotnych (55K/45M), w wieku 30 lat i powyżej, z terenu
powiatu lubelskiego, poprzez zdobycie niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej do 31.12.2018r. Grupa docelowa to 100 os.
bezrobotnych (55K/45M) zarejestrowanych w PUP Lublin, w wieku 30 lat i powyżej, z terenu powiatu lubelskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej (z wyłączeniem os. zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in.
działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do proj. Wszyscy UP będą należeć do co najmniej jednej z poniższych
grup: - 20% os. w wieku 50+ -20os.(11K/9M) - 55% kobiet-55 os. - 5% os. z niepełnosprawnością-5 os. (3K/2M) - 63% os. długotrwale bezrob.-63os. (35K/28M) 87% os. o niskich kwalifikacjach (wykszt. na poziomie co najwyżej ISCED3)-87os. (48K/39M) - 90% os. zamieszkujących tereny wiejskie(wg. DEGURBA)-90os.
(50K/40M). Rezultaty: -100 UP nabędzie kompleksową wiedzę w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy; -80 UP otrzyma bezzwrotne środki
finansowe umożliwiające uruchomienie własnej działalności gospodarczej, - 100 UP zwiększy swoją zdolności do wejścia na rynek pracy poprzez identyfikację
własnych zasobów i zaplanowanie aktywności zawodowej w ramach indywidualnego doradztwa poprzedzającego udzielenie dotacji, -100 UP zwiększy swoją
motywację do podjęcia samozatrudnienia oraz podniesie świadomość korzyści wynikających z samozatrudnienia, - wśród 80 UP, którzy rozpoczną prowadzenie
działalności gospodarczej, min. 20% (16 UP) utworzy dodatkowe miejsca pracy, w tym w sektorze „zielonej/białej gospodarki”. Zadania: -szkolenia i doradztwo
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia dział. gosp. - przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie dział. gosp. -przyznanie wsparcia
pomostowego w postaci doradztwa

RPLU.09.03.00-06-0072/16

POWIAT LUBELSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

2 619 757,50

2 619 757,50

2 226 793,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2020-01-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej, stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego powiatu
lubelskiego, poprzez podjęcie działalności gospodarczej przez 48 osób bezrobotnych (26K,22M) powyżej 30 roku życia, należących co najmniej do jednej z
następujących grup: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich
kwalifikacjach, do końca sierpnia 2017 roku. Ponadto projekt przyczyni się do podjęcia zatrudnienia przez 58 osób bezrobotnych, do końca sierpnia 2018 roku.
Łącznie wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 60 osób bezrobotnych, w tym co najmniej: - 1 mężczyzna niepełnosprawny - 32 kobiety, - 12 os.
długotrwale bezrob. - 13 os. o niskich kwalifikacjach - 2 os. pow. 50 r.ż. W ramach projektu wyłoniona grupa UP otrzyma kompleksowe wsparcie, obejmujące :
1.indywidualne wsparcie doradcze - 60 os.(32K,28M) 2. przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej - 48 osób (26K;22M) 3. wsparcie pomostowe niefinansowe - 48 osób (26K,22M) Ponadto projekt przyczyni się do wzrostu przeżywalności firm,
powyżej 2 lat oraz wzrostu posiomu zatrudnienia.

RPLU.09.03.00-06-0073/16

POWIAT LUBELSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 370 880,00

1 370 880,00

1 165 248,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

RPLU.09.03.00-06-0064/16

TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE

Celem gł. projektujest wzrost zatrudnienia wśród 50 os. (30K,20 M) w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (w rozumieniu KC), pozostających bez pracy,
RPLU.09.03.00-06-0074/16
zamierzających rozpocząć prow.DG poprzez rozwój przedsiębiorczości i samozatrud. oraz budowanie postaw kreatywnych zmierzających do tworzenia nowych
miejsc pracy na ternie woj. lubelskiego do 31.10.2018r. 100% GD będzie należała do jednej z nast.gr.: kobiety (60%,30K), os. długotr. bezrob. (60%, 16K,14M), os.o
niskich kwalifik.(13K,12M), os. 50+ (6K,5M) i ON (1K,1M). Ponadto, 35 os.bezrob. (18K,16M), w tym długotw.bezrob, 8 os.(5K,3M) poszukujących pracy oraz 7
os.biernych zaw. (4K,3M) (uzasad. na podst. bad.wł.w opisie barier). Min 5% UP to os.odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prow. pozarolniczej DG
(kryt.premiujące). Wysoka jakość i efektywność programu wsparcia pozwoli na osiągnięcie rezultatów: 1) Liczba (L.) utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie DG - 48. 2) L. os. pozost. bez pracy, kt. otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie DG w progr. – 40 os. 3) L. os. bezrob.(łącznie
z długotr. bezrob.) objętych wsparciem w progr. – 35 os. 4) L. os. biernych zaw. objętych wsparciem w progr. – 7 os. 5) L. os. poszuk. pracy objętych wspar.w progr. 8 os. 6) L. K objętych wspar. w progr. - 30 os. 7) L. os. 50+ objętych wspar. w progr. - 11 os. 8) L. ON objętych wspar.w progr. - 2 os. 9) W ramach proj., w co
najmniej 20% przedsięb. powstałych wskutek przyznania wsparcia finans. na rozpocz. DG zostaną utw. dodatk. miejsca pracy w okr.12 mies. od dnia ich
utw.(kryt.prem). Zad. realiz. w proj. (co najmniej 80% UP zost. objętych co najmniej 2 formami wsparcia, w tym obligator. zostaną oni objęci dotacją na
rozpoczęcie DG): 1) Diagnoza kompet.zaw. w zakresie prow. DG. 2) Wsparcie szkol.-doradcze dla 50 os. 3) Dotacja na rozpoczęcie DG dla 40 os.(80% UP) 4)
Finansowe wsparcie pomostowe: (dla max 40 os.) 5) Pomostowe wsparcie szkol.-doradcze dla 40 os.(80% UP)

FUNDACJA INSTYTUT PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

2 180 281,78

2 180 281,78

1 853 239,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CEL PROJEKTU to zwiększenie do 31.10.2018 zdolności i możliwości samozatrudnienia 50(29K/21M) osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących WL w
RPLU.09.03.00-06-0075/16
rozumieniu KC, pozostających bez pracy [w tym: 35(20K/15M) bezrobotnych, 12(7K/5M) biernych zawodowo i 3(2K/1M) odchodzących z rolnictwa],
zamierzających rozpocząć prowadzenie dział.gospodarczej i znajdujących się w szczególnie trudnej syt.na rynku pracy,tj.:15(9K/6M) os.po 50r.ż.29
kobiet4(2K/2M) os.z niepełnosprawnościami20(12K/8M) długotrwale BB30(17K/13M) os.o niskich kwalifikacjach, z których 40(23K/17M) założy dzięki środkom
EFS własną działalność gosp.(w tym min.4 w sektorach białej lub zielonej gospodarki) i poprowadzi ją przez min.12 m-cy oraz utworzy w tym okresie miejsca pracy
dla kolejnych min.8 osób(5K/3M), w tym min.4 w sektorach białej lub zielonej gospodarki [KRYT.PREMIUJĄCE 1 i 2] ZADANIA:Wsparcie szkoleniowe w 2
kategoriach: podstawowej dla 20UP (54h/UP) i średniozaawansowanej dla 20UP (36h/UP) Wsparcie doradcze w 3 kategoriach: podstawowej dla 20UP (10h/UP),
średniozaawans.dla 20UP (8h/UP), zaawansowanej dla 10 UP (8h/UP) przygotowujące merytorycznie UP do podjęcia i prowadzenia dział.gosp. Bezzwrotne
dotacje dla 40UP w wys.23 000zł na uruchomienie działalności gosp. i pomostowe wsparcie finansowe w wys.1600zł/m-c (przez pierwsze 6 miesięcy dla
wszystkich 40UP i przez kolejne 6 m-cy dla 18UP oraz dla 3 UP na kolejne 2 m-ce) na pokrycie niezbędnych wydatków zw. z prowadzoną działalnością. Pomostowe
specjalistyczne wsparcie szkoleniowo–doradcze indywidualnie dobrane dla każdego z 40UP (pula 1500zł/UP, średnio 20h/UP) realizowane jako usługa zlecona.
Udzielone wsparcie umożliwi osiągnięcie założonego celu i rezultatów proj. Efektem proj.będzie samozatrudnienie 40UP i stworzenie dzięki wsparciu EFS łącznie
min.48 nowych miejsc pracy, co wpłynie na poprawę sytuacji społ.-gospodarczej w WL.

CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA "ROMANISZYN" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 979 448,00

1 979 448,00

1 682 530,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2018-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Załóż swój własny biznes - wsparcie dla osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy z województwa
lubelskiego

CEL Rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie aktywności zawodowej os. fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego pozostających bez pracy
RPLU.09.03.00-06-0076/16
poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia (tj. rozmowa z doradcą zawodowym, usługi doradczo-szkoleniowe, finansowe wsparcie bezzwrotne) w terminie do
31.08.2018r. GŁÓWNE REZULTATY Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 51 szt. GRUPA
DOCELOWA 52 (31K/21M) os. fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejest. w urzędzie pracy jako bezrobotne),
zamierzające rozpocząć prowadzenie dział. gosp. (DG), z wyłączeniem os. zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadz. działalność na podst. odrębnych przepisów
(w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do proj., należą do co najmniej jednej z
następujących grup: •os. w wieku powyżej 50 roku życia •os. z niepełnosprawnościami •os. długotrwale bezrobotne •os. o niskich kwalifikacjach 5% GD, stanowią
osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej DG, przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników
(KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS). [KRYT. PREMI. 3] GŁÓWNE ZADANIA, KTÓRE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 1. Wybór uczestników
projektu 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe 3. Wsparcie na rozpoczęcie uruchomienia oraz prowadzenie DG W ramach projektu, w co najmniej 20%
przedsiębiorstw powstałych wskutek przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie DG zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy w okresie 12 m-cy od
dnia ich utworzenia [KR.PREM.1] Zakłada się utworzenie dodatkowych miesc pracy w sektorach białej i/lub zielonej gospodarki [KR.PREM.2] Wszystkie
realizowane formy wsparcia będą zgodne z prawodawstwem krajowym oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europ. Fund.
Społ. w obszarze r. pracy na

FUNDACJA EDUKACJI, INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 894 749,98

1 894 749,98

1 610 537,48

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2018-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

KOMPASS CONSULTING BUCZKOWSKI MACIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 984 620,00

1 984 620,00

1 686 927,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

LUBELSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30+. Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia kobiet CELEM GŁÓWNYM projektu LUBELSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30+ jest kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia
bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego
oraz promowanie postaw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy w okresie 1.04.2017–30.11.2018 wśród 50 kobiet w wieku 30+, zamieszkujących w
woj. lubelskim (w roz. KC) , bez pracy (w tym zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gosp., poprzez
diagnozę ich predyspozycji biznesowych, wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz pomoc finansową i pomostową dla 40 nowo utworzonych
przedsiębiorstw na rzecz wspomagania ich rozwoju i trwałości, stanowiąc rozwiązanie problemu zawodowego grupy docelowej. GŁÓWNY REZULTAT:48
utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. GRUPĄ DOCELOWĄ (GD) jest 50os. fizycznych będących
kobietami w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w woj. lubelskim (w roz. Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w PUP jako
bezrobotne/BEZ), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność
na podstawie odrębnych przepisów do 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Spośród GD min. 5% (3os.) to osoby odchodzące z rolnictwa,
zainteresowane podjęciem działalności pozarolniczej. ZADANIA:WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE PRZYGOTOWUJĄCE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJBEZZWROTNA DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWSPARCIE POMOSTOWE.

RPLU.09.03.00-06-0078/16

Projekt firma - kierunek praca

Projekt będzie realizowany w okresie 1.1.2017-31.12.2018 w woj. lubelskim. W projekcie weźmie udział 90 osób fiz. w wieku 30 lat i więcej, zam. – w rozumieniu
RPLU.09.03.00-06-0079/16
Kc - w woj. lubelskim (WL), pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), należących do co najmniej jednej z grup: -kobiety, -os. w wieku powyżej
50r.ż., -osoby z niepełnosprawnościami, -os. długotrwale bezrobotne, -os. o niskich kwalifikacjach, zamierzających rozpocząć prowadzenie dział. gosp.,
spełniających kryteria rekrutacyjne wskazane w dalszej części wniosku. Min. 5% UP będą stanowić osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Celem głównym projektu jest trwałe włączenie zawodowe przez założenie i prowadzenie własnej działalności
gosp. w okresie co najmniej 12 miesięcy przez co najmniej 80 spośród 90 uczestników projektu (UP) w okresie 1.1.2017-31.8.2018 przez wsparcie szkoleniowodoradcze przed założeniem działalności, bezzwrotne środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wparcie pomostowe - finansowe oraz szkoleniowo-doradcze.
Działania projektu obejmują: szkolenia i doradztwo prowadzące do założenia działalności gospodarczej, bezzwrotne środki finansowe na rozwój
przedsiębiorczości, wparcie pomostowe - finansowe oraz szkoleniowo-doradcze (specjalistyczne). Wskaźniki: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 96 Liczba osób pozostających bez zatrudnienia, które otrzymały środki na podjęcie
działalności gospodarczej – 80.

"MDG DORADZTWO GOSPODARCZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 858 030,56

4 858 030,56

4 129 325,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Własna firma - przepis na sukces na rynku pracy

Projekt będzie realizowany w okresie 1.1.2017-31.11.2018 w woj. lubelskim. W projekcie weźmie udział 90 osób fiz. w wieku 30 lat i więcej, zam. – w rozumieniu
Kc - w woj. lubelskim (WL), pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), należących do co najmniej jednej z grup: -kobiety (min. 55), -os. w wieku
powyżej 50r.ż., -osoby z niepełnosprawnościami, -os. długotrwale bezrobotne, -os. o niskich kwalifikacjach, zamierzających rozpocząć prowadzenie dział. gosp.,
spełniających kryteria rekrutacyjne wskazane w dalszej części wniosku. Min. 5% UP będą stanowić os. odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie
pozarolniczej dział. gosp. Celem projektu jest trwałe (min. 12 m-cy) włączenie zawod. przez założenie i prowadzenie własnej dział. gosp. przez co najmniej 80
spośród 90 UP w okresie 1.1.2017-31.11.2018 poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze, bezzwrotne środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
oraz wsparcie pomostowe finansowe i specjalistyczne szkolenia i doradztwo – działania projektu. Wskaźniki: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 96 Liczba osób pozostających bez zatrudnienia, które otrzymały środki na podjęcie
działalności gospodarczej – 80.

RPLU.09.03.00-06-0080/16

TRUSTCON SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 794 159,56

4 794 159,56

4 075 035,63

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Nowe perspektywy

Projekt będzie realizowany w okresie 01.04.2017 - 31.10.2019 r. Przedmiotem projektu są działania aktywizacyjne skierowane do 10 bezrobotnych, w min. 3
odchodzących z rolnictwa i 40 biernych zawodowo kobiet w wieku powyżej 29 r.ż zamieszkałych w woj. lubelskim, w tym 30 na obszarach wiejskich. Do projektu
będą kwalifikowane osoby posiadające predyspozycje przedsiębiorcze i chcące założyć własną działalność gospodarczą. W projekcie przewidziano preferencje
dla: kobiet posiadających min. 1 dziecko w wieku do 7 r.ż., kobiet zamieszkałych na terenie powiatów: Chełm, chełmski, łęczycki, włodawski, Zamość, kobiety
zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze białej lub zielonej gospodarki, kobiety zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, kobiety
zamierzające zatrudnić pracowników w ramach prowadzonej dział. gosp.Uczestniczki projektu zostaną objęte wsparciem w postaci szkoleń grupowych (48 h) i
doradztwa indywidualnego (8 h/1 os.) w zakresie "ABC przedsiębiorczości" lub "ABC przedsiębiorczości społecznej". W efekcie wsparcia 40 uczestniczek otrzyma
dotację oraz uruchomi własną działalność gospodarczą. Uczestniczki, które otrzymają dotację zostaną objęte również wsparciem pomostowym finansowym, w
wysokości 6-okrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wsparciem pomostowym doradczym, w wymiarze śr. 16 h doradztwa indywidualnego dla
każdej uczestniczki. Uczestniczki będą zobowiązane do utrzymania działalności gospodarczych utworzonych w ramach projektu przez okres min. 12 m-cy. Fakt
prowadzenia działalności przez minimalny wymagany okres oraz sposób jej prowadzenia będzie monitorowany i kontrolowany przez Beneficjenta.

RPLU.09.03.00-06-0082/16

WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 965 392,64

1 965 392,64

1 670 583,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2019-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30+ program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia
osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego

CELEM GŁÓWNYM projektu LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30+ jest kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i
samozatrudnienia oraz promowanie postaw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy w okresie 4.2017-11.2018 przez 50os. w wieku 30 lat i więcej bez
zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne), będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących w roz. KC na terenie woj.
lubelskiego poprzez diagnozę ich predyspozycji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz
bezzwrotną pomoc finansową i pomostową dla 40 nowo utworzonych firm na rzecz wspomagania ich rozwoju i trwałości, tym samym stanowiąc rozwiązanie
problemu zawodowego grupy docelowej. GŁÓWNY REZULTAT:48 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej. GRUPĄ DOCELOWĄ jest 50os. fizycznych (25K, 25M; KFS3) od 30r.ż., zamieszkujących w województwie lubelskim (w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego), będących bez pracy (w tym zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne/BEZ), zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, należących min. do 1 z
gr. w szczególnej sytuacji na rynku pracy:w wieku 50+kobietyniepełnosprawni (ON)długotrwale bezrobotnio niskich kwalifikacjach (NK) z wyłączeniem
zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów do 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu. Spośród GD min.
5% (3os.) to osoby odchodzące z rolnictwa (KP3). ZADANIA:WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE PRZYGOTOWUJĄCE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJBEZZWROTNA DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWSPARCIE POMOSTOWE.

RPLU.09.03.00-06-0083/16

KOMPASS CONSULTING BUCZKOWSKI MACIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 984 620,00

1 984 620,00

1 686 927,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

TWÓJ BIZNES - TWÓJ SUKCES !

Celem głównym projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 82 osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy zamieszkujące woj. lubelskie
RPLU.09.03.00-06-0084/16
poprzez otwarcie własnej działalności gospodarczej do 31 grudnia 2018 r. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: podniesienie wiedzy z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej a także sporządzania biznes planów przez 100 osób do 31 grudnia 2017 r. wyposażenie 82 uczestników w bezzwrotne środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej do 31.12.2018r. - podniesienie
praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania firmą 82 uczestników do 31.12.2018r. Grupą docelową projektu są osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj.
lubelskiego, pozostające bez pracy, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z
wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących
działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą do grupy osób o niskich kwalifikacjach. Główne rezultaty projektu to: - Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej -100. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: - szkolenie z
przedsiębiorczości, - doradztwo indywidualne, - udzielenie dotacji inwestycyjnej w kwocie 23398,68zł, - wsparcie pomostowe obejmujące finansowe wsparcie
pomostowe w kwocie 1850 zł wypłacane przez okres 12 miesięcy oraz doradztgwo biznesowe.

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 881 740,52

4 881 740,52

4 149 479,44

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-02

2019-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Własna firma szansą na sukces

Celem głównym projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 70 osób bezrobotnych zamieszkujących woj. lubelskie poprzez otwarcie własnej działalności
gospodarczej do 31 grudnia 2018 r. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: - podniesienie wiedzy z zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej a także sporządzania biznes planów przez 80 osób do 31 grudnia 2018 r. - wyposażenie 70 uczestników w bezzwrotne
środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej do 31.12.2018r. - wzrost praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania firmą 70
uczestników do 31.12.2018r. Główne wskaźniki rezultatu i produktu to: -84 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej, -70 osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, Grupą docelową projektu są osoby fizyczne w
wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: - osoby o niskich kwalifikacjach, - kobiety.
Główne działania to: - szkolenie z przedsiębiorczości, - doradztwo indywidualne, -przyznanie dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 398,68zł - wsparcie pomostowe
obejmujące: 12 miesięczną pomoc finansową w kwocie 1850 zł oraz doradztwo biznesowe.

RPLU.09.03.00-06-0085/16

CENTRUM PROMOCJI BIZNESU PAWEŁ ZAJĄC

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 163 077,74

4 163 077,74

3 538 616,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-02

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Własna firma - to możliwe!

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na założenie działalności gospodarczej przez 50 os. (30K, 20M) pozostających bez zatrudnienia - bezrobotnych i
biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego i finansowego do
31.07.2018r. Główne rezultaty: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 40 Liczba osób
pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 40 Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do
50 os. (30K, 20M) pozostających bez zatrudnienia - bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego
(zgodnie z KC), zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Zadania: - Kurs z zakresu przedsiębiorczości - 64 h - doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia
działalności gospodarczej - 6-8h; - dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 24 000; - finansowe wsparcie pomostowe na okres 6 m-cy:kwota 1200 zł
/ m-c i 7-12 m-cy : 800/m-c - wsparcie pomostowe szkoleniowo - doradcze: szkolenia i doradztwo specjalistyczne

RPLU.09.03.00-06-0087/16

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK-TOMCZYK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 909 616,64

1 909 616,64

1 623 174,14

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Mów mi szefie!

Projekt jest skierowany do 62 osób (31K, 31M*) w wieku 30-64 lata pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), w tym
RPLU.09.03.00-06-0089/16
min. 4 osób odchodzących z rolnictwa** (4M o niskich kwalifikacjach), 25 osób długotrwale bezrobotnych (10K, 15M), 20 osób niepełnosprawnych (8K, 12M)
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na
podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego woj.
lubelskie. W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia: 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze (dla 62 osób) 2. Przyznanie wsparcia finansowego
na rozpoczęcie działalności gospodarczej (max. 23 300 zł) - dla max. 56 osób 3. Podstawowe wsparcie pomostowe przez 6 m-cy (28 osób) bądź 12 m-cy (28 osób) 1850 zł/m-c 4. Pomostowe wsparcie szkoleniowo-doradcze - dla max. 56 osób Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz
wejście/powrót na rynek pracy min. 90% z 62 osób pozostających bez pracy (31K, 31M), w tym min. 4 osób (4M) odchodzących z rolnictwa o niskich
kwalifikacjach (kryt. premiujące nr 3), 25 osób długotrwale bezrobotnych (10K, 15M), 20 osób niepełnosprawnych (8K, 12M) w wieku 30-64 lata z woj. lubelskiego
w okresie 01.03.2017-30.09.2018 r. poprzez przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Głównym rezultatem projektu jest utworzenie
działalności gospodarczej oraz dodatkowych miejsc pracy w ramach założonych w ramach projektu przedsiębiorstw.

ATL LEGAL CONSULTING SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

2 922 804,35

2 922 804,35

2 484 383,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2018-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Szansa na nowy start

W okr II/17-VII/18 w projekcie weźmie udział 50 osób,w tym 25 kobiet W gr docelowej znajdują się osoby w szczeg sytuacji na rynku pracy,w szczególności osoby
powyżej 50lat, niskowykwalifikowani, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrob W gr docelowej znajduje się min 5% osób odchodzących z rolnictwa. W proj
50 UP będzie korzystać ze wspar szkoleniowo-doradcz oraz finansowego w formie bezzwrotnej dotacji i wsparcia doradczego po założeniu DG oraz 4 os ze
wsparcia pomostowego. Na każdym etapie przygotowań i realizacji proj przestrzegana jest zas równości szans K i M w korzystaniu z zasobów i możliwości
podejmowania wszelkich wyborów.Wsparcie w proj jest kompleksowe,dostosowane do zdiagnozowanych,indyw potrzeb UP, realizow w oparciu o stworzoną
ścieżkę i zg z Wyt w zakr przedsięwzięć w obszarze przedsiębiorczości. Gł wskaźniki rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pr 60.Gł wskaźniki produktu to:Liczba os
pozostających bez pr 50 w tym pozostających bez pr odchodzących z rolnictwa 3,kt otrzymały bezzwrotne śr na podjęcie DG w proj. Zasada zrówn.rozwoju w proj
stosowana na każdym etapie pro m.in.:PROMOCJA:dbałość o dopas mat promoc do odbiorcy, by zapewnić użyteczność danego przedmiotu i wydłużenie jego
wykorzystania,dbałość o jakość mat promoc, zielone zap.ofertowe,druk odpowiednio policzonej ilości ulotek.SZKOLENIA:druk dwustronne mat szkol,doradczych,
zastępowanie drukow umieszcz ich na portalu.przesyłanie elektr.zobligowanie prowadz szkol do oszczędzania energii przez sterowanie ogrzewaniem(np.otwarcie
okien zamiast włączania klimatyzacji,wyłączanie nieużywanych sprzętów,wykorzyst natural oświetlenia itp.stosowanie ankiet oceniających po szkol w wersji
elektr wypełnianych na portalu CATERING-na naczyniach wielorazowych,prom transportu publicz poprzez zwrot kosztów dojazdu komun miejską.Proj zg z zasadą
uniwers.projektow-Projektowanie usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu dla szczególnych grup osób z
niepełnosprawnościami

RPLU.09.03.00-06-0092/16

ASESOR EWALUACJA I ROZWÓJ BALCERZAK SŁAWOMIR

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 693 689,60

1 693 689,60

1 439 636,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Dobry start w przedsiębiorczość

CEL PROJEKTU to zwiększenie do 31.01.2019 r. zdolności i możliwości samozatrudnienia 50(29K/21M) osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących WL w
rozumieniu KC, pozostających bez pracy [w tym: 35(20K/15M) bezrobotnych, 12(7K/5M) biernych zawodowo i 3(2K/1M) odchodzących z rolnictwa],
zamierzających rozpocząć prowadzenie dział.gospodarczej i znajdujących się w szczególnie trudnej syt.na rynku pracy,tj.:15(9K/6M) os.po 50r.ż.29
kobiet4(2K/2M) os.z niepełnosprawnościami20(12K/8M) długotrwale bezrobotnych30(17K/13M) os.o niskich kwalifikacjach, z których 40(23K/17M) założy dzięki
środkom EFS własną działalność gospodarczą (w tym min.2 w sektorach białej lub zielonej gospodarki) i poprowadzi ją przez min.12 m-cy oraz utworzy w tym
okresie miejsca pracy dla kolejnych min.8 osób(5K/3M),w tym min.2 w sektorach białej lub zielonej gospodarki [KRYT.PREMIUJĄCE 1 i 2] ZADANIA:Wsparcie
szkoleniowe w 2 kategoriach: podstawowej dla 20UP (60h/UP) i średniozaawansowanej dla 20UP (40h/UP). Wsparcie doradcze w 3 kategoriach: podstawowej
dla 20UP (10h/UP), średniozaawans.dla 20UP (8h/UP), zaawansowanej dla 10 UP (6h/UP) przygotowujące merytorycznie UP do podjęcia i prowadzenia
działalności gosp. Bezzwrotne dotacje dla 40UP w wys.23 000zł na uruchomienie działalności gosp. i pomostowe wsparcie finansowe w wys.1600zł/m-c (dla 20
UP przez 6 miesięcy oraz dla 20 UP przez 12 m-cy) na pokrycie niezbędnych wydatków zw. z prowadzoną działalnością. Pomostowe specjalistyczne wsparcie
szkoleniowo–doradcze indywidualnie dobrane dla każdego z 40UP (pula 1500zł/UP, średnio 20h/UP) realizowane jako usługa zlecona Udzielone wsparcie
umożliwi osiągnięcie założonego celu i rezultatów proj. Efektem proj.będzie samozatrudnienie 40UP i stworzenie dzięki wsparciu EFS łącznie min.48 nowych
miejsc pracy, co wpłynie na poprawę sytuacji społ.-gospodarczej w WL. Projekt realizowany w partnerstwie STOWARZYSZENIA PROREW i TOWARZYSTWA
OŚWIATOWEGO ZIEMI CHRZANOWSKIEJ w okresie 01.02.2017-31.01.201

RPLU.09.03.00-06-0093/16

STOWARZYSZENIE PROREW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 992 105,60

1 992 105,60

1 693 289,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2019-01-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Fabryka Szans - rozwijamy przedsiębiorczość

Celem gł.proj. jest wzrost liczby nowych i trwałych miejsc pracy poprzez utworzenie 80 nowych działn. gosp. oraz wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia
poprzez utworzenie co najmn.16 nowych miejsc pracy wśród os. z woj.lubelskiego (pow.
chełmski,krasnostawski,lubelski,łęczyński,opolski,świdnicki,hrubieszowski,lubartowski,parczewski,m.Chełm,m.Lublin) znajdujących się w szczeg. trudnej sytuacji
na rynku pracy, które poszukują zatrudn. w okr. od 01.03.2017-30.04.2019(26 m-cy). Grup docelowa proj. to 100 os. (60K): os. fizyczne w wieku 30 lat i więcej z
terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) os. w wieku powyżej 50 roku życia, b) kobiety, c) os. z niepełnosprawnościami, d)
os. długotrwale bezrobotne, e) os. o niskich kwalifikacjach. - odchodzące z rolnictwa, czyli rolnicy zarejestrowani w PUP/MUP jako osoba bezrobotna,
prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczona w KRUS, dla których został ustalony I lub II profil pomocy;
należy co najmniej do jednej z ww. grup; przejdzie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS) – łącznie co
najmniej 5% UP – 5 osób (KRYT.PREM.3). Działania przewidziane w projekcie: 1/ Etap szkoleniowo-doradczy - przed założeniem działalności gospodarczych - 100
os. (60K). 2/ Korkurs biznesplanów. 3/ Przyznanie 80 bezzwrotnych dotacji na otworzenie działalności gospodarczej. 4/ Przyznanie wsparcia pomostowego
finasowego - 72 DG. 5/ Przyznanie wspracia pomostowego doradczo-szkoleniowego. Główne produkty: - przekazanie 80 bezzwrtonych dotacji na utworzenie DG przekazanie wsparcia pomostowego finasowego dla 72 DG - utworzenie dodatkowych miejsc pracyw nowych DG 16 miejsc, w tym w obszarach zielonej i białej gospodarki – kryt. prem. nr 1 i 2. Lider: V

RPLU.09.03.00-06-0094/16

V-SYSTEMS SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 423 538,25

4 423 538,25

3 760 007,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2019-04-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Wsparcie w BIZNESwomen-starcie

Grupę docelowa(GD) stanowi: 90 osób fizycznych (w tym 90K/0M)(k.formalne specyficzne 3) w wieku 30 lat i więcej z terenu m. Lublin(Pm.L), lubelskiego(PLub),
opolskiego(POpol),kraśnickiego(PKra),janowskiego(PJan) w województwie lubelskim(WL)(tj.zamieszkujące na obszraeze WL,w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego)pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu należących co najmniej do jednej z następujących grup obigatoryjnie: a) kobiety oraz fakultatywnie: b)osoby w
wieku powyżej 50 roku życia, b)kobiety, c)osoby z niepełnosprawnościami, d)osoby długotrwale bezrobotne, e)osoby o niskich kwalifikacjach Celem głónym
projektu jest: Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubelskim w okresie 1.04.2017-31.03.2019 poprzez założenie i prowadzenie przez
okres co najmniej 18 m-cy nowych działalności gospodarczych przez min. 86 os./86K/0M z powiatów: kraśnickiego, opolskiego, janowskiego, lubelskiego i m.
Lublin (w woj. lubelskie) oraz utworzenie w co najmniej 20 z nich dodatkowych miejsc pracy w okresie pierwszych 12 miesięcy ich działalności. Każda ze
90 uczestniczek projektu zostanie objęta kompleksowym wsparciem: ETAP I-diagnoza uzdolnień i predyspozycji przedsiębiorczych-zadanie 1 ETAP II-diagnoza
oraz potrzeb szkoleniowo-doradczych-zadanie 2 ETAP III-wsparcie doradczo-szkoleniowe-zadanie 2 ETAP IV-bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności
gospodarczej-zadanie 3 ETAP V-wsparcie pomostowe (finansowe i doradczo-szkoleniowe specjalistyczne)-zadanie 4

RPLU.09.03.00-06-0095/16

"FORECAST CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 779 388,50

4 779 388,50

4 062 480,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2019-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Mój pomysł na samozatrudnienie

Cel główny projektu: Podniesiony poziom przedsiębiorczości i samozatrudnienia u min.52 os. z drupy docelowej w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego,
pozostających bez pracy oraz założenie min.52 przedsiębiorstw dzięki kompleksowemu wsparciu udzielonemu w ramach projektu (wsparcie w postaci: szkoleń i
doradztwa,bezzwrotnych dotacji,wsparcia pomostowego) w okresie IV.2017-V.2019. Grupę docelową w projekcie stanowi 60 os. fizycznych (36 K i 24M)w wieku
30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestr.w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej, z wyłącz.os.zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podst.odrębnych przepisów w okr.12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do proj. Struktura grupy docelowej: -kobiety- min.60% GD -os.z niepełno sprawnościami- min.8%GD - os.długotrwale
bezrobotne-min.20% GD -os.o niskich kwalifikacjach-min.30% GD -os.odchodzące z rolnictwa olanujace rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej-min.5% GD Zakres rzeczowy projektu-zadania jakie zostaną zrealizowane: - Diagnoza predyspozycji w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej -Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia działalności gospodarczej - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Wsparcie pomostowe (finansowe i niefinansowe) Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane przez Wnioskodawcę problemy gr.docelowej. Efekty realizacji
proj.będą odzwierciedlone osiągniętymi wskaźnikami: -min.63 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej -min. 52 osoby,które otrzymały wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej.

RPLU.09.03.00-06-0097/16

EURODORADZTWO SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

2 224 193,56

2 224 193,56

1 890 564,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

I Ty możesz mieć własną firmę!

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 50 ucz. (26K i 24M) pozostających bez pracy, z terenu powiatów
lubartowskiego, świdnickiego, kraśnickiego, opolskiego i ryckiego, m. Biała Podlaska,bialski, radzyński, włodawski, chełmski, m. Chełm, janowski, hrubieszowski,
zamojski, m. Zamość, krasnostawski, poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowe i pomostowe prowadzące do uzyskania zatrudnienia przez 80% ucz. w
postaci własnej działalności gospodarczej do końca XII 2018r. Grupę docelową będzie stanowić 50 os. w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) zamierzające rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów(w
tym mi.in. działalność adwokacją, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww.osoby należą co
najmniej do jednej z następujących grup: a) os. powyżej 50 rż., kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os.długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach.W
ramach projektuplanowane jest wsparcie doradczo – szkoleniowe, wraz z przyznaniem dotacji oraz wsparcia pomostowego na okres 12 miesięcy. Dzięki
realizacji projektu 40 osoby uzyska zatrudnienie w związku z przyznaniem bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, dodatkowe 8 zostanie
zatrudnionych w dodatkowych miejscach pracy utworzonych w okresie 12 miesięcy od momentu powstania firmy.

RPLU.09.03.00-06-0103/16

EDOTUR SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 943 168,64

1 943 168,64

1 651 693,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-04-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Start do kobiecego biznesu

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 K pozostającym bez
pracy, wspracia doradczo-szkoleniowego oraz 40 K wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym do
31.12.2018r. Grupę docelową będą stanowić kobiety w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie
pracy jako bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzących
działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. W ramach projektu planowane jest
wsparcie doradczo – szkoleniowe, wraz z przyznaniem dotacji oraz wsparcia pomostowego na okres 12 miesięcy. Dzięki realizacji projektu 40 osoby uzyska
zatrudnienie w związku z przyznaniem bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, dodatkowe 8 zostanie zatrudnionych w dodatkowych
miejscach pracy utworzonych w okresie 12 miesięcy od momentu powstania firmy

RPLU.09.03.00-06-0104/16

EDOTUR SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 944 596,64

1 944 596,64

1 652 907,14

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2019-01-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Startup na start

Cel główny projektu: Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w powiecie włodawskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, świdnickim, chełmskim
RPLU.09.03.00-06-0105/16
ziemskim i grodzkim, lubelskim i m. Lublin, ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych
przedsiębiorstw, poprzez przygotowanie merytoryczne 50 osób pozostających bez pracy do prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyznanie 40 z nich
dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz udzielenie wsparcia pomostowego do końca 1/2019r. Rezultat: -48 utworzonych miejsc pracy
w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. -40 osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w programie Grupa docelowa: 50 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym
zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w
Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów
(w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Zadania: 1. Szkolenia i
doradztwo. 2. Dotacja bezzwrotna na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 3. Wsparcie pomostowe.

WSCHODNIA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 975 500,00

1 975 500,00

1 679 175,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2019-02-28

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Dotacja na start

Cel główny Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w powiecie hrubieszowskim, krasnostawskim, włodawskim, chełmskim ziemskim i grodzkim,
RPLU.09.03.00-06-0106/16
ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych przedsiębiorstw, poprzez przygotowanie merytoryczne
120 osób pozostających bez pracy do prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyznanie 100 z nich dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej oraz udzielenie wsparcia pomostowego do 11.2021r Grupa docelowa projektu to120 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj.
lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Są to osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami , osoby
długotrwale bezrobotne , osoby o niskich kwalifikacjach. Zadania 1. Szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) przygotowujące do rozpoczęcia
działalności gospodarczej. (120os.) 2. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (100os.) 3.Wsparcie pomostowe (100os.) Rezultaty -100 osób
pozostających bez pracy, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach otrzymania bezzwrotnych środków na podjęcie działalności
gospodarczej w programie. -120 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarcze.

STOWARZYSZENIE INICJATYWA OBYWATELSKA NASZ CHEŁM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 930 579,00

4 930 579,00

4 190 992,15

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2021-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Przedsiębiorcza Lubelszczyzna

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wsparcie aktywności zawodowej w regionie poprzez realizację usług szkoleniowych i doradczych stymulujących rozwój
przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 80 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej (min.48K) pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie
pracy jako bezrobotne) zamieszkujących województwo lubelskie, a także przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym dla 85% UP (68os.) do 30.11.2020r. GRUPĘ DOCELOWĄ stanowi 80osób
fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych
przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby
należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku powyżej 50roku b) kobiety c) osoby z niepełnosprawnościami d) osoby długotrwale
bezrobotne e) osoby o niskich kwalifikacjach ZAKRES WSPARCIA - Szkolenia [50h] oraz doradztwo (indywidualne [10h/UP] oraz grupowe [15h]) umożliwiające
uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 80UP - Przyznanie środków finansowych w postaci dotacji
bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 85% UP(68os.) - Wsparcie pomostowe (finansowe przez okres 6 lub 12 miesięcy od rozpoczęcia
działalności gospodarczej i niefinansowe–24h doradztwo indywidualne) dla UP, którzy otrzymali dotację KLUCZOWE REZULTATY - Liczba utworzonych miejsc
pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej–68 - Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki
na podjęcie dzia

RPLU.09.03.00-06-0109/16

EGZAM S.C HUBERT CYTAWA, ANNA KOTŁOWSKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

3 201 462,00

3 201 462,00

2 721 242,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2020-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Zatrudnij się sam!

CEL-rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w woj.lubelskim przez przygotowanie 52os(27K,25M) pozostających bez pracy w wieku 30+w tym
os.50+,os.długotrwale bezrob,K,ON,min.3 osoby odchodzące z rolnictwa do prowadzenia własnej DG,w tym utworzenie 45 nowych firm i zatrudnieniu przez UP 10
osób dzięki bezzwrotnym dotacjom,wsparciu pomostowemu finansowemu i niefinansowemu w terminie od1.01.2017r.do 30.04.2018r Główne Rezultaty: Liczba
utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej -55 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie-45 GD: 52osób(27K) w wieku 30lat i więcej z woj.lubelskiego pozostające bez pracy(w tym
zarejestrowane jako bezrobotne),zamierzające rozpocząć prowadzenie DG, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS,CEDIG lub prowadzących działalność na
podstawie innych przepisów( w tym min.działalność adwokacką,komorniczą lub oświatową) w okresie 12msc poprzedzających dzień przystąpienia do P.W/w
osoby muszą należeć do co najmniej jednej z następujących grup:osoby 50+,kobiety,os.z niepełnosprawnościami,os.długotrwale bezrobotne,osoby o niskich
kwalifikacjach. Przewiduje się w P min.3osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpoczac prowadzenie pozarolniczej DG Działania: 1. Szkolenia oraz doradztwo
(indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i i prowadzenia działalności gospodarczej (III 2017r., 52os
(4grupy X 13 osób) 2. Przyznanie, wypłata i monitoring środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 45
osób ( IV 2017r, monitoring V2017-IV 2017r. ) 3. Przyznanie i wypłata wsparcia pomostowego finansowego (IV 2017-IV2018, 45osób x 12 msc x średnio 925zł 4.
Wsparcie pomostowe niefinansowe w postaci usługi szkoleniowo-doradadczej (V2017r.do IV2018r.), 45osób x min. 8h

RPLU.09.03.00-06-0114/16

CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 998 060,72

1 998 060,72

1 698 351,61

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-04-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Czas dla przedsiębiorczych!

GRUPA DOCELOWA: 50 osób fizycznych (30K/20M) w wieku 30 lat i więcej zamieszkująch zgodnie z kodeksem cywilnym teren województwa lubelskiego,
pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z
wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką,
komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do proj., należące do minimum jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na
regionalnym rynku pracy, tj.osoby w wieku powyżej 50 roku życia,kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,osoby długotrwale bezrobotne,osoby o niskich
kwalifikacjach. Wśród tak określonej GD minimum 5% uczestników stanowić będą os. odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej DG
(min. 3 osoby - zgodnie z definicją RPO WL). Do projektu zaprosimy 60% osób bezrobotnych (30 osób - 18K/12M) i 40% osób biernych zawodowo (20 osób 12K/8M). CEL PROJEKTU: W okresie IV.2017-VIII.2018, zaktywizowanie zawodowe poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych 50 niezatrudnionych osób
w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego (w tym min. 3 osoby odchodzące z rolnictwa) poprzez: szkolenia i doradztwo dotyczące
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 40 uczestnikom środków na rozwój przedsiębiorczości (w tym min. 8, którzy utworzą w swoich
przedsiębiorstwach min. jedno dodatkowe miejsce pracy) oraz wsparcie pomostowe finansowe i doradcze. ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:diagnoza predyspozycji i
kompetencji,wsparcie szkoleniowo - doradcze dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestniczki,wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla 40 osób,wsparcie
pomostowe: finansowe (przez 6 lub 12 miesięcy),wsparcie pomostowe: szkoleniowo doradcze dla 40 osób.

RPLU.09.03.00-06-0117/16

GDELA KRYSTYNA AKUSTICA.MED

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 953 300,00

1 953 300,00

1 660 305,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Samozatrudnienie szansą powrotu na rynek pracy

Cel proj.-Zwiększenie liczby o 51 nowych i trwałych miejsc pracy w regionie woj.lub. oraz wzrost przedsiębiorczości o 42 nowopowstałych przed. Do 03.2019
RPLU.09.03.00-06-0118/16
poprzez aktywizację 50os. niezatrud.z woj. lub. (30K,20M) w zakresie działań tj. Szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadz. działalności gosp.
[DG],przyznanie środków finans. na rozwój przeds.,wsparcie pomost. Główne rez. -- liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gosp.-51 (kryt.prem.1). Min. 20% przeds. powstałych wskutek przyznania wsparcia finans. na rozpoczęcie DG zostana utworzone dodtakowe
miejsca pracy w okresie 12mcy od dnia ich utworz. -zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy przez U, którzy dzięki środkom EFS założą własną DzG i
utworzoną dodatkowe miejsca pracy dla innych os. w sektorach białej gosp. (tj. sektor związany z lecznictwem,ochrona zdrowia,farmaceutyczne, usługi medycznoopiekuńcze,przemysł produktów med.) i/lub zielonej gosp. (poza rolnictwem) tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, gosp.
odpadami (kryt. prem.2) Gup.docel. -50os.fizycznych(30K/20M) w wieku 30lat i więcej z terenu woj.lub,pozostające bez pracy(w tym zarejestr w UP jako
bezrobotne),zamierzające rozpocząć prowadz. DG z wyłącz. os.zarejestr. w KRS,CEIDGlub prowadzących działalność na podst. odrębnych przepisów w okresie 12mypoprzedz. dzień przystąpienia do proj.Ww.os.należą co najmniej do jednej z następujących gr: powyżej 50 r.ż,kobiety,z niepełnospr,długotrwale bezrob.,o niskich
kwalifik. oraz os.oodchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarol. działalności gospod.tzn.zarejestr. w PUP/MUP jako
os.bezrobotna,prowadzącego indyw. gosp.rolne do wielkości 2ha przelicz.,ubezpiecz w KRUS,dla którego został ustalony I lub II (profil pomocy) należące do jednej
z w/w kategorii os. Zad.:Szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadz. działalności gosp. [DG],przyznanie środków finans. na rozwój przeds.,wspar

LUBELSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 974 629,47

1 974 629,47

1 678 435,04

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Nowe miejsca pracy.

Celem projektu pt. Nowe miejsca pracy jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50
RPLU.09.03.00-06-0120/16
osobom bezrobotnym, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobietom, osobom powyżej 50 roku życia oraz osobom o niskich
kwalifikacjach, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 40 osobom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem
pomostowym do 30 września 2018 r. Główne rezultaty: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej - 48 miejsc. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 40 osób
(w tym24 K). Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w
urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.
działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. W tym znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy, tj. osób w wieku powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz osób o niskich kwalifikacjach (posiadających
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. wykształcenie ponadgimnazjalne). Ogółem: 50 osób (30 K i 20 M). 30 osób bezrobotnych, 16 osób o niskich
kwalifikacjach, 3 osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gos. (kryt. premiujące nr 3). Zadania w projekcie:
Wspacie szkoleniowe, Poszkoleniowe doradztwo rupowe i indywidualne. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym.

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 802 576,64

1 802 576,64

1 532 190,14

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-01

2019-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim

Cel projektu: utworzenie 60 nowych miejsc pracy w województwie lubelskim w okresie do 31.05.2019 r., poprzez udzielenie 60 osobom bezrobotnym wsparcia
RPLU.09.03.00-06-0122/16
doradczo-szkoleniowego oraz 50 osobom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym. Główne
rezultaty: 1) Utworzenie 60 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej; 2) 50 osób pozostających bez pracy,
otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie. Grupy docelowe: 60 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj.
lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką,
komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, tj. należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami d) osoby
długotrwale bezrobotne e) osoby o niskich kwalifikacjach. Min. 3 osoby (5% UP) odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należą co najmniej do jednej z ww. grup. Zadania: 1. Szkolenia
oraz doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej 2. Udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 3. Udzielenie wsparcia
pomostowego

SOLVA S.C. I. SAMODULSKI T. KISIEL

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

2 806 575,00

2 806 575,00

2 385 588,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-01

2019-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Przedsiębiorcy to MY!

Celem głównym projektu jest utworzenie na terenie WL 50 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw, których właścicielami będą reprezentantki i reprezentanci grup RPLU.09.03.00-06-0123/16
najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy do 31.08.2019r. Projekt jest skierowany do 60 osób(36K,24M) pow 30 r. ż bez zatrudnienia (BZB i BZ) znajdujące
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotni oraz
osoby o niskich kwalifiakcjach,osoby odchodzące z rolnictwa, które uczą się, pracują lub zamieszkują w roz przepisów KC na obszarze powiatów WL: włodowski,
hrubieszowski, chełmski ziemski i grodzki, krasnostawski, świdnicki. Rezultatem projektu będzie otrzymanie przez 50osób bezzwrotnych środków na podjęcie
działalności gospodarczej oraz utworzenie 60 nowych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. Działania
przewidziane w projekcie: -Diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych -Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej -Doradztwo z
zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej -Przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej -Wsparcie pomostowe

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

2 620 137,00

2 620 137,00

2 227 116,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Pomysł+dotacja - sukces na rynku pracy!

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na założenie działalności gospodarczej przez min. 80% z 60 os. (30K, 30M) pozostających bez zatrudnienia, w
wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (zgodnie z KC) poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego i finansowego do
31.07.2018r. Główne rezultaty: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 58 Liczba osób
pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 48 Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do
60 os. (30K, 30M) pozostających bez zatrudnienia - bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego
(zgodnie z KC), zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Zadania: - Kurs z zakresu przedsiębiorczości - 64 h - doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia
działalności gospodarczej - 6-8h; - dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 23 398,68; - finansowe wsparcie pomostowe na okres 6 m-cy: kwota
1200 zł / m-c i 7-12 m-cy : 800/m-c - wsparcie pomostowe szkoleniowo - doradcze: szkolenia i doradztwo specjalistyczne

"PRETENDER" ADRIAN WRONKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

2 294 694,64

2 294 694,64

1 950 490,44

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Postaw na biznes !

Cel główny-Wzrost przedsiębior. na terenie woj.lub. pow. lubel.,lubartows.,świdnick.,łęczyńsk.,radzyńsk., hrubiesz.,chełm. o 40 nowopowstałych przeds. i
RPLU.09.03.00-06-0130/16
zatrudnienia o 48 nowoutworzonych miejsc pracy w wyniku nabycia przez 50 os. (30K/20M) niezbędnych instrumentów w zakresie zakładania i prowadzenia DG
(wsparcie szkol.-doradcze, dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie DG, wsparcie pomostowe -finans. i niefinans. do 31.12.2018r. Grupa doc.- 50 os. fiz. w wieku 30
lat i więcej (30K/20M) z terenu woj.lub. z pow. lubelsk.,lubartows.,świdnick.,łęczyńsk.,radzyńsk.,hrubiesz.,chełm.(w rozm. KC), pozostające bez pracy (w tym
zarejestr. w UP jako bezrob.), zamierzające roapoczac prowadz. DG, z wyłącz. os. zarejestr. w KRS. CEIDG lub prowadz. dział. na podstawie odrębnych przepisów w
okresie 12mcy poprzedz dzień przystąpienia do proj. należące co najmniej do jednej z grup: os. w wieku pow. 50r.ż, K,ON, os. dł.bezrob.,os. o niskich kwalifik. W
tym:70%bezrob.-w tym 10% os. dł.bezrob. ,30% bierne zawod.,60%K,50%os. o niskich kwalifik.,15% os. w wieku pow. 50r.ż,30% os. zamieszk. obszary wiejskie,2%
ON,5% os. odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadz. DG pozarol. Zad.: Wsparcie szkol.-dorad.,dotacje bezzwrotne na rozpczęcie DG, wsparcie pomost.finans. i niefinans. Główne rez:- liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gosp.-48 (kryt.prem.1). Min. 20%
przeds. powstałych wskutek przyznania wsparcia finans. na rozpoczęcie DG zostana utworzone dodtakowe miejsca pracy w okresie 12mcy od dnia ich utworz.zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy przez U, którzy dzięki środkom EFS założą własną DzG i utworzoną dodatkowe miejsca pracy dla innych os. w
sektorach białej gosp. (tj. sektor związany z lecznictwem,ochrona zdrowia,farmaceutyczne, usługi medyczno-opiekuńcze,przemysł produktów med.) i/lub zielonej
gosp. (poza rolnictwem) tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródł. energii, gosp. odpadami (kryt. prem.2)

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJA NOWY STAW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 995 848,64

1 995 848,64

1 696 471,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Krok w stronę przedsiębiorczości.

Projekt"Krok w stronę przedsiębiorczości" realizowany bęzie samodzielnie przez LBS na terenie WL w okresie III.2017-III.2019 Skierowany jest do 100os.(opis GD
pkt 3.2) Ma na celu podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawod.os.zaliczanych do GD Działania zastosowane wobec UP obejmą: przeprowadzenie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej DG -przeprowadzenie
konkursów biznes planów i wyłonienie 80% UP do dofinansowania DG -udzielenie wsparcia dotacyjnego i pomostowego. Wdrażane kolejno w trakcie udziału w
projekcie będą prowadziły do: -podniesienia poziomu wiedzy nt.samozatrudnienia przez 95% UP -aktywizacji zawod.co najmniej 80% UP -wsparcia nowo
powstałych 80 DG Realizacja wymienionych wyżej działań przyczyni się do spełnienia celu głównego projektu wpisującego się w cel szczegółowy Osi priorytetowej
8 iii Działania 9.3 RPO WL 2014-2020,tj.do zwiększenia liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regioni

RPLU.09.03.00-06-0133/16

LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU SP. Z O.O. FUNDACJI ROZWOJU KUL

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 139 419,25

4 139 419,25

3 518 506,36

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Wrota biznesu

Projekt skierowany jest do 100 nieposiadających zatrudnienia mieszkańców województwa lubelskiego, w tym osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych
jako bezrobotne, w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, KRS
lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do proj.), w tym w szczególności:
kobiet, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami. CELEM głównym proj. jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności
zawodowej pozostających bez zatrudnienia 100 mieszkańców z terenu województwa lubelskiego, w wieku 30 lat i więcej do V.2019 r. Cele szczegółowe to: •
podniesienie poziomu wiedzy na temat samozatrudnienia przez 95 % uczestników projektu do V.2019 r., • aktywizacja zawodowa co najmniej 80% uczestników
projektu prowadząca do trwałego zatrudnienia dotychczasowych bezrobotnych poprzez udzielenie pomocy doradczej i finansowej do V 2019 roku. Działania: •
Przeprowadzenie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej • Przeprowadzenie konkursów biznes planów i wyłonienie 80% UP do dofinansowania działalności. • Udzielenie wsparcia dotacyjnego i
pomostowego Realizacja wymienionych wyżej działań przyczyni się do spełnienia celu głównego projektu wpisującego się w cel szczegółowy Osi priorytetowej 8
iii Działania 9.3 RPO WL 2014-2020,tj. do zwiększenia liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie.

RPLU.09.03.00-06-0134/16

LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU SP. Z O.O. FUNDACJI ROZWOJU KUL

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 110 560,00

4 110 560,00

3 493 976,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2019-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.09.03.00-06-0129/16

Kreator Skutecznego Biznesu

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: to podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców woj. lubelskiego pozostających bez pracy poprzez udzielenie 60 osobom
wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz 50 osobom wsparcia finansowego na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie do 30.09.2018 r. ZADANIA: 1.
STREFA SUKCESU - obejmująca szkolenia i doradztwo 3. STREFA INWESTYCJI - obejmująca dotacje i wsparcie pomostowe GRUPA DOCELOWA: 60 osób fizycznych
w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w UP jako bezrobotne), planujących rozpocząć
działalnoś gospodarczą, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS,CEIDG lub
prowadzących działalność na podst. odrębnych przepisów (m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu. W/w osoby będą należeć do conajmniej jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne ( w
przypadku dorosłych 25 lat lub więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) oraz osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie). GŁÓWNE REZULTATY i PRODUKTY PROJEKTU: Proj. obejmuje : I - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze
dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego Uczestnika - 60 osób; II - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe przez okres
do 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej - 50 osób.
1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60
2. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 50

RPLU.09.03.00-06-0135/16

FUNDACJA EUROPEJSKA MANUFAKTURA WIEDZY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

3 000 235,00

3 000 235,00

2 550 199,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Start do biznesu gwarancją sukcesu!

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród 96os (58K;38M) fizycznych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych jako
bezrobotnych), zamierzających rozpocząć prowadzenie DG (z wyłączeniem os. zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzenia DG na podstawie odrębnych
przepisów w okresie 12 m-c poprzedz. dn. przystąpienia do projektu) z terenu WL (zgodnie z KC) należące co najmniej jednej z gr.: os.niepełnosprawne 6 os (4 K;2
M), os. długotrwale bezrobotne 9os (6 K;3 M), os.o niskich kwalifikacjach 48 os (29 K; 19 M), dodatkowo minimum 5% UP będą stanowić osoby odchodzące z
rolnictwa tj. 5os (3K; 2M), osoby powyżej 50 roku życia - 5 osób (3 K , 2 M), Kobiety 28 osób (28 K). poprzez szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia
działalności gospodarczej, przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 23 300zł oraz wsparcie pomostowe w postaci
usług szkoleniowo-doradczych o charakterze specjalistyczny oraz finansowym w okresie od I.2017-IX.2019 r. Do udziału w projekcie zostaną wybrane os .z
największą motywacją oraz predyspozycjami do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej- doradca zawodowy na etapie rekrutacji dokona analizy
predyspozycji potencjalnych uczestników projektu, na tym etapie określona zostanie także ścieżka szkoleń dla Uczestników Projektu), Efektem realizacji projektu
będzie nabycie wiedzy i umiejętności w aspekcie założenia i prowadzenia działalnośic gospodarczej wśród 96os. (58K; 38M) z których minimum 81% tj. 78os.
(47K; 31M) zostanie objętych dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej i poprowadzi ją co najmniej przez okres 12 miesięcy. W ramach projektu, w co
najmniej 20% przedsiębiorstw powstałych wskutek przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną utworzone dodatkowe
miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia ich utworzenia. [KP1]

RPLU.09.03.00-06-0140/16

BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 998 652,10

4 998 652,10

4 248 854,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

START Z INICJATYWĄ

Celem proj.jest aktywiz.zawod.60os.w wieku 30 lat i więcej z woj.lubel.pozost.bez pracy,od 01.06.2017r. do 31.07.2019r. poprzez bezzwrotne kompleks.wspar.
szkol.,dorad.i finans.prow.do założ.i utrzym.50 dział.gospod.-opis w 3.1 Grupą doc.proj.są os.fiz.(kobiety(K) i mężczyźni(M)) w wieku 30 lat i więcej z
woj.lubel.,pozost.bez pracy (w tym zarej.w urzędzie pracy jako bezr.), zamierz.rozp.prow.dział.gosp(DG).,z wyłącz.os.zarej.w KRS,CEiDG lub prow.dział.na
podst.odr.przepisów (w tym m.in.dział.adwok.,komor.lub oświat.) w okr.12 m-cy poprzedz.dzień przys.do proj.,w tym co najmniej 50%-30K,w tym
60%(25M,11K)os.o niskich kwalif.,co najm.10%(3K,3M) os.długot.bezrob.oraz co najm.5% os.z niepełnos.(2K,2M).Wsparcie obej.co najm.w 5%(2K,2M)os.odch.z
rolnictwa plan.rozp.prow.pozarol.DG(kryt.star.3). Zadania proj.-opis w 4.1: 1. Szkolenia oraz doradztwo; 2. Wsparcie finansowe i monitoring;
Kompl.wspar.(3formy):Bezpł.podst.wpar.szkol.-dor.(indywid.i grup.)umożliw.uzysk.wiedzy i umiejęt.niezb.do podj.i prowadz.dział.gospod.-dla 60
os.Przyzn.śr.finans.w post.dotacji bezzwr.na rozp.dział.gospod.-dla 50os.Wspar.pomost.(finans.i niefinans)-pomost.dla 50 os. przez 12m-cy od
fak.rozp.dział.gospod.,szkol.grup.-24h,dor.specj.ind.300h; Ww.formy wspar.proj.są skut.narzędz.pozytyw.oddz.na rynek pr.,rezult.których będzie 60 utw.miejsc
pr.w ram.udziel.z EFS śr.na podj.dział.gosp.,w tym dla 30K i 30M. Wskaź.prod.:50 os.pozost.bez pracy, które otrz.bezzw.śr.na podj.dział.gos.,w tym 25K i 25M.
Pobudz.rynku pr.za pom.działań zapis.w proj.przyniesie planow.efekty,będzie skut.formą poprawienia warun.do rozw.przedsiębior.w różnych sektorach gospod.,w
tym białym i zielonym(kryt.prem.2),będzie stymulować przeżywalność nowopowstałych podm.gospod,wpłynie na zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na
Lubelszczyźnie.Realiz.proj.wpłynie na wzrost poziomu motywacji uczestn.do działania zawod.,ich motywacji,mobilności zawod.,dostarczy wiedzę i skut.umiejęt.z
zakr,.funkcjon.firmy, w tym mechaniz.rzą

RPLU.09.03.00-06-0144/16

"PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 970 412,00

1 970 412,00

1 674 850,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2019-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Moja Firma

Celem projektu (P) jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy poprzez objęcie kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym umożliwiającego
uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, 50 (25K) osób bezrobotnych, w tym odchodzących z rolnictwa
w wieku 30 i więcej lat (należących przynajmniej do jednej z grup wskazanych w dokumentacji konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06.001/16), zamieszkałych na
obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów KC. Spośród 50 UP 40 os. (18 K) (min. 80%. UP) otrzyma bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej (DG) oraz wsparcia pomostowe (finansowego i niefinansowego, specjalistyczne, zindywidualizowane wsparcie doradcze) przez pierwszych 12
miesięcy po rozpoczęciu działalności. P zakłada, że co najmniej w 20% przedsiębiorstw powstałych wskutek przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie DG
zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia ich utworzenia, w tym powstaną one w sektorach: białej gospodarki i zielonej
gospodarki (poza rolnictwem).

RPLU.09.03.00-06-0146/16

NST SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 972 110,00

1 972 110,00

1 676 293,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-11-01

2020-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Kapitał na START

Celem projektu (P) jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy poprzez objęcie kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym umożliwiającego
uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, 50 (25K) osób bezrobotnych, w tym odchodzących z rolnictwa
w wieku 30 i więcej lat (należących przynajmniej do jednej z grup wskazanych w dokumentacji konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06.001/16), zamieszkałych na
obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów KC. Spośród 50 UP 41 os. (18 K) (min. 80%. UP) otrzyma bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej (DG) oraz wsparcia pomostowe (finansowego i niefinansowego, specjalistyczne, zindywidualizowane wsparcie doradcze) przez pierwszych 12
miesięcy po rozpoczęciu działalności. P zakłada, że co najmniej w 20% przedsiębiorstw powstałych wskutek przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie DG
zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia ich utworzenia, w tym powstaną one w sektorach: białej gospodarki i zielonej
gospodarki (poza rolnictwem).

RPLU.09.03.00-06-0147/16

NST SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 972 110,00

1 972 110,00

1 676 293,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2018-12-15

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Start w przedsiębiorczość

Projekt „Start w przedsiębiorczość” (Działanie 9.3 RPO WL) realizowany będzie w partnerstwie: Lubelska Fundacja Rozwoju,Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w
Lublinie oraz Powiat Lubelski/Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie. Projekt będzie realizowany na obszarze powiatów: M. Lublin i lubelskiego.Celem głównym
projektu jest utworzenie 46 mikroprzedsiębiorstw na ter. 2 powiatów woj. lubelskiego tj: M.Lublin i lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym
okresie funkcjonowania. W rezultacie zostaną utworzone nowe i trwałe miejsca pracy. Uczestnikami proj. będą osoby fizyczne (55 w tym 33 K) w wieku 30 lat i
więcej, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, odchodzące z rolnictwa), zamierzające rozpocząć prowadzenie dział.
gospod., z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy
poprzedzających dzień przystąpienia do proj. Ww. osoby będą należały co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia, b)
kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach. Proj. polegał będzie na udzieleniu bezzwrotnego
wsparcia obejmującego: a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i
prowadzenia dział. gospod.j, b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie dział.i gospod.j w wysokości 22 800 PLN, c)
wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 900 PLN przez okres pierwszych 12 m-cy prowadzenia dział. gospod.j na sfinansowanie niezbędnych opłat (składki
na ubezpieczenia społ. i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz inne obligatoryjne wydatki) oraz niefinansowe (doradcze) w razie wystąpienia
problemów w prowadzeniu działalności. Proj. zakłada objęcie wsparciem 46 osób (28 K) z terenu ww. powiatów.

RPLU.09.03.00-06-0149/16

LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 968 909,60

1 968 909,60

1 673 573,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Mój pomysł - mój biznes - mój sukces

CEL PROJEKTU Celem głównym projektu jest utworzenie 122 nowych przedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w
początkowym okresie funkcjonowania do 31.12.2019 r. GRUPA DOCELOWA Grupę docelową w projekcie stanowi 150 (90K) os. fizycznych w wieku 30 lat i więcej z
terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako os. bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej, z wyłączeniem os. zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w
tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. os. należą co najmniej
do jednej z grup wskazanych w SZOOP RPO WL, tj.:os. w wieku powyżej 50 roku życiakobietyos. z niepełnosprawnościamios. długotrwale bezrobotneos. o niskich
kwalifikacjach GŁÓWNE ZADANIA Udzielenie wsparcia szkoleniowo - doradczegoSzkolenie „Mój start w przedsiębiorczość”Doradztwo indywidualne i grupowe
Udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej Przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w postaci bezzwrotnej dotacji w
wysokości 22 800 PLN Udzielenie wsparcia pomostowegoWsparcie pomostowe finansowe w postaci wypłacanej mies. kwoty 900 PLN przez okres 12 m-cy od dnia
rozpoczęcia prowadzenia dział. gospodarczej.Wsparcie pomostowe niefinansowe w postaci indywidualnego doradztwa specjalistycznego udzielanego w okresie
pierwszych 12 m-cy prowadzenia dział. gospodarczej. REZULTATY PROJEKTU W wyniku realizacji projektu, w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej, utworzonych zostanie 147 miejsc pracy, w tym:122 os. podejmą działalność gospodarczą 25 os. zostanie zatrudnionych w
przedsiębiorstwach powstałych wskutek przyznania wsparcia finansowego

RPLU.09.03.00-06-0150/16

LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 999 165,00

4 999 165,00

4 249 290,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt skierowany do 50 os. fiz. powyżej 30 r. życia należących do jednej z grup: kobiety (60%), osoby długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach, os. po RPLU.09.03.00-06-0151/16
50 r. życia oraz os. niepełnosprawne. Projekt przewiduje wsparcie: szkoleniowo - dorad.,finansowe w formie dostacji oraz wsparcie pomostowe w formie
finansowej i niefinasowej. Dotację otrzyma 40 osób w tym 60%K. Głownym celem proj. jest zwiększenie aktywności zawodowej w wyżej wynienionych grupach
porzez udzielenie opisanego wspracia. Min. 5% osób objętych wsparciem beda to sosoby odchodzace z rolnictwa planujące rozpocząć dzialność pozarolniczą. W
ramamch projektu isteje mozliwość zaóżenia spółdzielni socjalnej. Min. Jedna osoba zostanie zatrudniona w sektorze białej lub zielonej gospodarki. Wskaźnik
rezultatu bezpośredniego: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: min. 48 Wskaźnik
produktu: Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: min. 40 UP zostaną objeci
wsparciem szkoleniowo doradzczym z zakresu zakładania i prowadzenia dzilaności gospodarczej, w tym m in. zagadania z prawa pracy, podatkow, marketingu,
zagadnienia podatkowe. W ramach projektu, uczstnicy zweryfikują trafność wyboru pomysłu na biznes, dopracują i zweryfikują grupę potencjalnych klientów,
opracują skuteczny i zwiększjący szanse na "przeżycie na rynku" model bizesowy. Po otrzymaniu dotacji na rozpoczęcie dzialności gosp. w wysokosci 6krotności
przecietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W celu zwiększenia szans na utrzymanie sie nowopowstałych firm na rynnku, Beneficjent zaoferuje UP
wsparcie pomostowe w wysokości nie większej niż 6 krotność przecietnego wynagrodzenia w godpodarce narodowej - 23 300 zł Proponowane formy wsparcia
udzielane będa z uwzględnieniem równości szans oraz zapewnienia max. dostępu do udziału w proj. os. z niepełnosprawnościami.

"LUBELSKIE CENTRUM CONSULTINGU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 718 058,00

1 718 058,00

1 460 349,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2018-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Droga do sukcesu

CEL PROJEKTU: Zaktywizowanie zawodowe 60 mieszkańców (w tym 30K) z powiatów: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski,
włodawski, zamojski, M.Chełm i M.Zamość, poprzez stworzenie warunków do założenia własnej DG, tj. wsparcia szkoleniowo-dor., udzielenia jednorazowej
dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego dla 48 UP (24 K) do 30.11.2018. REZULTATY 1. Nabycie wiedzy nt. założenia i prowadz.DG przez min. 60 UP poprzez
udział w doradztwie i szkoleniu. 2. Powstanie 48 nowych i 10 dodatkowych miejsc pracy. 3. Wsparcie procesu inkubacji 48 nowopowstałych firm poprzez
udzielenie wsparcia pomostowego. GRUPY DOCELOWE 60 os. fiz. (30 K) w wieku 30 i powyżej z terenu powiatów B, CH, H, Kr, TL, W, Z, MCH, MZ pozostających bez
pracy (w tym zarejestrowanych w UP jako bezrobotne) w tym 3os. odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej DG (tj. 5% UP; premia
pkt. kryt. nr 3) i należących do co najmniej jednej z nast. grup osób:6os. w wieku pow. 50 r.ż.,30kobiet,3os.z niepełnosprawnościami,4os.długotrwale
bezrobotne,4os.o niskich kwalifikacjach. ZADANIA (zakres wsp.) 1. Rekrutacja (obligatoryjna rozmowa kandydata do udziału w proj. z doradcą zawodowym w celu
weryfikacji jego predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia DG oraz potrzeb doradczo-szkoleniowych). 2.Wsparcie dor.-szkoleniowe (szkolenie,
dor. grupowe i dor. indywidualne specjalistyczne poszkoleniowe; na wstępie tego etapu diagnoza jakiego zakresu wsparcia potrzebują UP) typ proj.1a.
3.Wsparcie dor.-finansowe (udzielenie dotacji na rozpoczęcie DG, wsparcia finansowego pomostowego oraz dor. specjalistycznego w zakresie rozliczania
otrzymanych środków finansowych i prowadzenia DG) - typ proj. 1b i 1c. Projekt jest zg. z prawodawstwem krajowym, z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla os. z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju oraz prawodawstwem unijnym.

RPLU.09.03.00-06-0152/16

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 999 964,40

1 999 964,40

1 699 969,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2018-08-31

Konkursowy

22 Działalność związana ze
środowiskiem naturalnym i
zmianami klimatu

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Pracuję u siebie

CEL PROJEKTU: Zaktywizowanie zawodowe 155 mieszkańców (w tym 76 kobiet) powiatów: bialskiego(B), m. Biała Podlaska (MBP), łukowskiego(ŁUK),
RPLU.09.03.00-06-0153/16
lubartowskiego(L), puławskiego(P), ryckiego(R), janowskiego(J), opolskiego(O), kraśnickiego(K), świdnickiego(Ś), łęczyńskiego(Ł), parczewskiego(PAR),
lubelskiego(LUB), m.Lublin(ML), poprzez stworzenie warunków do założenia własnej DG, tj. wsparcia szkoleniowo-dor., udzielenia jednorazowej dotacji
inwestycyjnej i wsparcia pomostowego 124 UP (61K) do 30.06.2019. REZULTATY 1. Nabycie wiedzy nt. założenia i prowadz.DG przez min. 132 UP poprzez udział w
doradztwie i szkoleniu. 2. Powstanie 124 nowych i 25 dodatkowych miejsc pracy. 3. Wsparcie procesu inkubacji 124 nowopowstałych firm poprzez udzielenie
wsparcia pomostowego. GRUPY DOCELOWE 155 os. fizycznych (76 K) w wieku 30 i powyżej z terenu powiatów B, MBP, ŁUK, L, P, R, J, O, K, Ś, Ł, PAR, LUB, ML,
pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w UP jako bezrobotne) , tym 8 os. odchodzących z rolnictwa planujących rozpocząć prowadz. pozarolniczej DG
(tj. 5% UP; prem.pkt. kryt.3) i należących do co najmniej jednej z nast. grup os.: w wieku pow. 50 r.ż., K, z niepełnospr., długotrwale bezrobotne, o niskich
kwalifikacjach. ZADANIA 1.Rekrutacja (obligatoryjna rozmowa kandydata do udziału w proj. z doradcą zawodowym w celu weryfikacji jego predyspozycji do
samodzielnego założenia i prowadzenia DG). 2.Wsparcie dor.-szkoleniowe (szkolenie, dor. grupowe i dor. indywidual specjalist poszkolen; na wstępie tego etapu
diagnoza jakiego zakresu wsparcia potrzebują UP). 3.Wsparcie dor.-finansowe (udzielenie dotacji na rozpoczęcie DG, wsp finansowego pomostowego oraz dor.
specjalistycznego w zakresie rozliczania otrzymanych środków finansowych i prowadzenia DG będzie stanowiło dla U/UP pomoc de minimis). Projekt jest zgodny
z prawodawstwem krajowym, z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla os. z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju
oraz prawodawstwem

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 923 369,65

4 923 369,65

4 184 864,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Śladami Steva Jobsa III edycja

Projekt realizują w partnerstwie: Kompleksowa Obsługa Firm Sp. z o.o. oraz Enbit Grzegorz Szwarc Cel główny: do 28.02.2019 r. o minimum 8 zwiększy się liczba
nowych i trwałych miejsc pracy w regionie dzięki powstaniu minimum 40 przedsiębiorstw założonych przez osoby fizyczne 30+ niepracujące i nieprowadzące
Dzielności gospodarczej w okr. poprzedn. 12 m-cy, mieszkańców w. lubelskiego poprzez: -diagnozę kompetencji zawod. kandydatów -szkolenia i doradztwo
grupowe i indywidualne dla 50 UP (23k 27m) -dotacje na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie pomostowe finansowe i szkoleniowo-doradcze dla 40 UP UP
zgodnie jest 50 osób fizycznych (23k 27m) w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (zamieszkujących woj. lubelskie zgodnie z KC) pozostających bez pracy
(w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach białej i/lub zielonej
gospodarki w szczególności przedsiębiorstwo społeczne, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
należących co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby
długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach do ISCED3, w tym minimum 5% osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie
pozarolniczej działalności gospodarczej. Wskaźniki realizacji Celu projektu są jednocześnie wskaźnikami realizacji Celu szczegółowego SZOOP. Projekt zakłada:
Liczbę minumum 40 osób pozostających bez pracy, które otrzymały środki na podjęcie Dz.G. w PO Liczbę minimum 8 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS
środków na podjęcie Dz.G. Liczbę 50 osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych Projekt bezpośrednio przełoży się na realizację
Celu R
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 765 200,00

1 765 200,00

1 500 420,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans

Celem gł. proj. jest wzrost liczby nowych i trwałych miejsc pracy, a co za tym idzie również wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 96 os. (w tym 58
kobiet) z woj. lubelskiego (pow. chełmski, krasnostawski, lubelski, łęczyński, puławski, świdnicki, m. Chełm, m. Lublin) znajdujących się w szczeg. trudnej sytuacji
na rynku pracy, wśród których w okr. od 01.02.2017-31.01.2019 (24 m-ce) 80 osób (w tym 48 kobiet) założy działalność gospodarczą, a 16 (w tym 10 kobiet) osób
znajdzie zatrudnienie w nowoutworzonych przesiębiorstwach. CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Celem gł. proj. jest wzrost liczby nowych i trwałych miejsc pracy, a co za
tym idzie również wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 96 os. (w tym 58 kobiet) z woj. lubelskiego (pow. chełmski, krasnostawski, lubelski, łęczycki,
puławski, świdnicki, m. Chełm, m. Lublin) znajdujących się w szczeg. trudnej sytuacji na rynku pracy, wśród których w okr. od 01.02.2017-31.01.2019 (24 m-ce) 80
osób (w tym 48 kobiet) założy działalność gospodarczą, a 16 (w tym 10 kobiet) osób znajdzie zatrudnienie w nowoutworzonych przedsiębiorstwach. GŁÓWNE
REZULTATY: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: 96 os. (58K/38M) GRUPA DOCELOWA:
Grup docelowa proj. to 100 os. (w tym 60 kobiet): os. fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w
urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:
a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach.
ZADANIA: 1. Wsparcie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej 2. Wsparcie nowych przedsiębiorców WARTOŚĆ PROJEKTU: 4409814,15 zł WARTOŚĆ
DOFINANSOWANIA: 4189323,43 zł

RPLU.09.03.00-06-0156/16

KLS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 409 814,15

4 409 814,15

3 748 342,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-01

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Sukces w kobiecym wydaniu

Projekt skierowany jest do 100 nieposiadających zatrudnienia kobiet 6 powiatów woj. lub, tj. hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego (grodzkiego i
ziemskiego), biłgorajskiego i janowskiego w tym K odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne, w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć
prowadzenie działaln. gospodarczej (z wyłączeniem zarejestrow. w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 mcy poprzedzających dzień przystąpienia do proj.). CELEM główn. proj. jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej pozostających bez
zatrudn. i znajdujących się w szczeg. trudnej sytuacji na rynku pracy, 100 kobiet (K) z terenu 6 powiatów woj. lub., w wieku 30 lat i więcej do XII.2018r. Cele
szczegółowe to: - podniesienie poziomu wiedzy na temat samozatrudnienia przez 95 % uczestn.proj. - aktywizacja zawodowa co najmniej 80% uczestn. proj., tj
doprowadzenie do trwałego,tj. trwającego co najmniej 12 m-cy, zatrudnienia dotychczasowych niepracujących. - wzrost potencjału organizacyjnego i
finansowego 80 MMŚP poprzez udzielenie pomocy finansowej, w postaci szkoleń i mentoringu w I okr. funkcjonow. Działania: • Przeprowadzenie doradztwa i
szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej • Przeprowadzenie konkursów
biznes planów i wyłonienie 80% UP do dofinansowania działalności. • Udzielenie wsparcia dotacyjnego i pomostowego finansowego • Przeprowadzenie szkoleń
niezbędnych na etapie prowadzenia działalności. • Wsparcie Monitoringowe każdego UP w pierwszych 12 m-ch prowadzenia firmy. Proj. zostanie zrealizowany w
oparciu o innowacyjne rezultaty proj. z zakresu przedsiębiorczości oraz międzynarodowy proj. „WIN-Women Entrepreneurship Enhancement” (nr. 2013-1-HU1LE005-09608, http://www.win-project.eu/pl/), w ramach kt. powstał kompleksowy program wsparcia kobiet-nowych przedsiębiorców.

RPLU.09.03.00-06-0158/16

POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC
POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 229 171,00

4 229 171,00

3 594 795,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Od pomysłu do działania

Projekt skierowany jest do 100 nieposiadających zatrudnienia mieszkańców 5 powiatów woj. lub, tj. łukowskiego, radzyńskiego, bialskiego, parczewskiego i
włodawskiego w tym os. odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne, w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działaln.
gospodarczej (z wyłączeniem zarejestrow. w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających
dzień przystąpienia do proj.), w tym w szczególności: kobiet, os. długotrwale bezrobotnych oraz os. z niepełnosprawnościami. CELEM głównym proj. jest
podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia 100 mieszkańców pięciu powiatów woj. lubelskiego, w wieku
30 lat i więcej do II.2019 r. Cele szczegółowe to: • podniesienie poziomu wiedzy na temat samozatrudnienia przez 95 % UP do II.2019 r., • aktywizacja zawodowa
co najmniej 80% UP prowadząca do trwałego zatrudnienia dotychczasowych bezrobotnych poprzez udzielenie pomocy doradczej i finansowej do II 2019 roku.
Działania: • Przeprowadzenie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności
gospodarczej • Przeprowadzenie konkursów biznes planów i wyłonienie 80% UP do dofinansowania działalności. • Udzielenie wsparcia dotacyjnego i
pomostowego • Przeprowadzenie szkoleń niezbędnych na etapie prowadzenia działalności. • Wsparcie Monitoringowe każdego UP w pierwszych 12 m-ch
prowadzenia firmy. Proj. zostanie zrealizowany w oparciu o innowacyjne rezultaty proj. z zakresu przedsiębiorczości oraz międzynarodowy proj. „WIN-Women
Entrepreneurship Enhancement”,w ramach kt. powstał kompleksowy program wsparcia kobiet-nowych przedsiębiorców. Realizacja w/w działań przyczyni się do
spełnienia celu głównego proj. wpisującego się w cel szczegółowy Osi priorytetowej 8 iii Działania 9.3 RPO WL 2014-2020,tj. do zwiększenia liczby nowych i
trwałych miejsc pracy w regionie.
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POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC
POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 256 840,00

4 256 840,00

3 618 314,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-01

2019-02-28

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Kierunek samozatrudnienie

Cel Rozwój przedsiębiorczości powiatów chełmskiego, włodawskiego i hrubieszowskiego poprzez przeszkolenie z rozpoczynania działalności gospodarczej 120os.
bezrobotnych i biernych zawodowo, samozatrudnienie 96 z nich w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, udzielenie wsparcia
pomostowego oraz zapewnienie utworzenia w nowopowstałych firmach kolejnych 20 nowych miejsc pracy do 31/12/2019. Główne rezutlaty120os., które
zakończyły udział w projekcie96os., które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej [kryt form spec nr 1]96 dotacji do wysokości
23390 tys.zł864 transze (96 osób) wsparcia pomostowego finansowego do 1850zł/mies. [kryt form spec nr 1]96 nowopowstałych przedsiębiorstw20 dodatkowych
miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach360 h szkolenia podstawowego z przedsiębiorczości72 h szkolenia średniozaawansowanego z
przedsiębiorczości1080 h doradztwa indywidualnego576 h indywidualnego coachingu biznesowego Grupa docelowa 120os. fizycznych (48K i 48M) w wieku 30 i
więcej lat, bezrobotnych i/lub biernych zawodowo z powiatów: chełmskiego, włodawskiego i hrubieszowskiego, zamierzających podjąć działalnośc gospodarczą,
które w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie były zarejestrowane w KRS/ CEIDG/ nie prowadziły DG na podstawie odrębnych przepisów.
Osoby te należą co najmniej do jednej z grup:w wieku 50 i więcej latkobietyniepełnosprawnidługotrwale bezrobotnio niskich kwalifikacjach ZadaniaSzkolenia i
doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej.Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.Wsparcie pomostowe
finansowe i niefinansowe. [kryt form specyf nr 1]
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STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO "WIEDZA"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

4 853 046,00

4 853 046,00

4 125 089,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2019-12-31

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Krok do biznesu

Projekt pt. "Krok do biznesu" będzie realizowany w okresie od 01.03.2017r. do 31.01.2019r. na obszarze woj. lubelskiego. CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost
zdolności do samozatrudnienia 50os. powyżej 30 roku życia (w tym min. 60% K),z obszaru woj. lubelskiego, pozostających bez pracy, znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do utworzenia mikroprzedsiębiorstwa w wyniku udziału we
wsparciu szkoleniowo-doradczym oraz zwiększenie przedsiębiorstw tworzonych przez os. bez pracy poprzez uzyskanie przez min. 80% spośród tych os. wsparcia
finansowego i pomostowego na rozwój przedsiębiorczości w okresie 01.03.2017r.-31.01.2019r. GRUPA DOCELOWA: 50 os. fizycznych w wieku 30 lat i więcej (w
tym min. 5% to os. odchodzące z rolnictwa) zamieszkujące na obszarze woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako
bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem os. zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na
podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-c poprzedzających dzień przystąpienia do proj.
Ww. os. należą co najmniej do jednej z następujących grup os. będących szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: os. w wieku powyżej 50 roku życia, kobiety,
os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach. GŁÓWNE WSKAŹNIKI PROJEKTU: -utworzonych zostanie min. 48 miejsc
pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej -40 osób pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w programie ZADANIA: -Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowując do rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 50 UP -Wsparcie
finansowe w formie bezzwrotnej dotacji dla 40 UP -Wsparcie finansowe pomostowe dla 40 UP przez okres 10 m-c -Wsparcie pomostowe doradczo-szkoleniowe
dla 40

RPLU.09.03.00-06-0162/16

POLSKA GIEŁDA PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 826 220,00

1 826 220,00

1 552 287,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2019-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

MÓJ BIZNES!

Podstawowym założeniem projektu "MÓJ BIZNES!" jest wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród pozostających bez pracy kobiet z województwa
lubelskiego. Poprzez umożliwienie min. 41 kobietom w trudnej sytuacji na rynku pracy, projekt przyczyni się do promocji działalności gospodarczej jako dobrego
pomysłu na własną karierę zawodową. Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie 51 kobiet w wieku 30 lat i więcej, w tym kobiety powyżej 50 roku
życia, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach (na poziomie max ISCED-3), długotrwale bezrobotne oraz chcące odejść z rolnictwa kobiety z obszarów
wiejskich. Główne rezultaty projektu odnoszą się do zdobycia przez uczestniczki wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w
kierunku zgodnym z zainteresowaniem, doświadczeniem i predyspozycjami. Min. 80% uczestniczek po przejściu wsparcia szkoleniowo-doradczego uzyska
dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Efektywnemu wykorzystaniu środków służyć będzie zapewnienie finansowego wsparcia pomostowego przez
kolejne 6 do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności oraz specjalistycznego doradztwa-mentoringu przez osoby doświadczone w prowadzeniu firmy przez
pierwsze 12 miesięcy. Działania te pozwolą młodym firmom przetrwać pierwszy, najtrudniejszy rok działalności. ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:Diagnoza
indywidualnych potrzeb szkoleniowo-doradczych i opracowanie Indywidualnego Planu Szkoleniowo-Doradczego na etapie rekrutacji do projektuWsparcie
szkoleniowo-doradcze z zakresu prowadzenia działalności dostosowane do potrzeb UPPrzyznanie jednorazowej dotacji w wysokości do 23 tys. zł dla 80%
UPUdzielenie wsparcia pomostowego w postaci finansowej przez pierwsze 6-12 miesięcy oraz specjalistycznego doradztwa przez 12 miesięcy.
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EURO-FORUM MAREK GUDKÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

1 999 044,00

1 999 044,00

1 699 187,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2019-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Lubelska Kuźnia Biznesu

Skróty użytre we wniosku: KR: Komisja Rekrut. WN: Wnioskodawca UP: Uczestnicy Projektu BP: BiznesPlan GD: Grupa Docelowa KZ: Kadra Zarządzająca
RPLU.09.03.00-06-0166/16
KP:Koordynator proj. GS: Grupa Sterująca K: Kobiety M: Mężczyźni WL: Województwo Lubelskie WUP: Wojewózki Urząd Pracy PUP: Powiatowy Urząd Pracy KOW:
Komisja Oceny Wniosków Celem głównym projektu są Zwiększone szanse na trwały związek z rynkiem pracy u 52 bezrobotnych osób (26K i 26M), które ukończyły
30 r. ż. z obszaru woj. lubelskiego, dzięki otrzymaniu finansowego i niefinansowego wsparcia i rozwojowi własnej działalności gospodarczej, osiągnięte do
30.09.2018r. WN zrekrutuje 65os. w wieku 30+. UP będą reprezentować co najmniej jedną z grup: a)50+, b) K, c) ON , d)długotrwale bezrob., e)os. o niskich kwalif.
Na etapie rekrutacji prefer. będą os. deklarujące założenie przedsiębiorstwa społ. WN udzieli 100% UP w pierwszej kolejności wsparcia szkol.-dorad. Wsparcie
finansowe na założenie i prowadzenie dz. gosp. otrzyma 80% GD, tj. 52os. (26K i 26M). Wsparcia finans. nie otrzymają UP, którzy na etapie szkol. i doradztwa
dadzą sie poznać, jako os. niezdolne do samodzielnego prowadzenia dz. gosp. W projekcie zaplanowane zostały 3 zad. meryt:Wsparcie szkol.-dor. z zakresu
prowadz. dz. gosp., dostos. do indywid. potrzeb szkol. - dla 100% UPDotacje - dla 80% UP - max 6krotność przeciętnego wynagrodz. za pracę w osp.
narod.Wsparcie pomostowe (finan.e i niefin.) udzielane przez 12 m-cy prowaadzenia przez UP dz. gosp.- dla UP, którzy otrzymali dotacje-łączna wartość
miesięcznego wsparcia (finans.+niefinan.) nie przekroczy min. wynagrodz. za pracę Rezultatem proj. będzie utworzenie - po uwzgl. efektywności zatrudnieniowej w
20% nowopowstałych firm - co najmniej 63 miejsc pracy, a tym samym trwały związek z rynkiem pracy os. nie przejawiających dotychczas aktywn. zaw. WARTOŚĆ
DODANA:Podniesiona świadomość społ. w zakr. podejmowania własnej przedsięb.Promocja UE, a w szczególności EFSStabilniejsza syt. finans. rodzinZm

GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

2 866 950,41

2 866 950,41

2 436 907,84

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego

Celem interwencji prowadzonej w ramach projektu będzie utworzenie 233 nowych miejsc pracy w wyniku wsparcia samozatrudnienia poprzez pożyczki dla 185
osób fizycznych w wieku 30 lat i wiecej z terenu województwa lubelskiego pozostających bez pracy i zamierzających rozpocząć prowadzenie działalnosci
gospodarczej do 31 grudnia 2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przewidzianych dla Osi
Priorytetowej 9 – Rynek pracy. W ramach projektu zostanie utworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Funduszy, którego celem będzie wdrażanie
instrumentów finansowych w formie preferencyjnych pożyczekw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
przewidzianych dla Osi Priorytetowej 9 – Rynek pracy. Ww. Instrumenty finansowe będą wdrażane przy wykorzystaniu struktury funduszu funduszy, o którym
mowa w art. 2 ust. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., a który zostanie utworzony w strukturze
Wnioskodawcy oraz będzie przez niego, jako menadżera funduszu funduszy (MFF), zarządzany. Udostępnianie przez fundusz funduszy wsparcia ostatecznym
odbiorcom nastąpi poprzez pośredników finansowych wybranych przez MFF zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, w drodze otwartego, przejrzystego
i niedyskryminującego postępowania opartego o obiektywne kryteria wyboru, w tym kryteria określone w art. 7 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr
480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. Docelową grupę wsparcia w ramach planowanego instrumentu stanowić będą osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku
30 lat i więcej – zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.3. Rozwój przedsiębiorczości

Brak poddziałania

18 474 256,71

18 474 256,71

15 703 118,20

85,00 04 Wsparcie za pośrednictwem
Miejsca realizacji do
instrumentów finansowych: pożyczki lub uzupełnienia ręcznego
środki równoważne
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-30

2023-12-31

Pozakonkursowy

16 Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Słoneczny żłobek

Celem głównym projektu jest utworzenie 50 miejsc dla dzieci w żłobku w okresie 01.05.2018 - 31.08.2020 roku na terenie miasta Zamość. Przyczyni się to do
RPLU.09.04.00-06-0001/17
wzrostu szans rodziców dzieci na zatrudnienie lub utrzymania zatrudnienia poprzez umożliwienie łączenia życia zawodowego z prywatnym. Projekt przyczyni się
do pokonywania barier związanych z wejściem lub powrotem na rynek pracy dla opiekunów dzieci w wieku do lat 3, poprzez możliwość oddania swoich dzieci do
żłobka. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru Województwa Lubelskiego - powiat grodzki Zamość i ziemski zamojski w rozumieniu przepisów
KC. Grupę docelową stanowią: 1) Rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 z terenu woj.lubelskiego, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 - 2020 2) Zgodnie z
ww. Wytycznymi wsparcie udzielone w ramach projektu w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 skierowane do: a) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo
pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na
urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy b) osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony,
pracujących będących w trakcie przrwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodes pracy

FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

1 674 919,20

1 674 919,20

1 423 681,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2020-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Mali odkrywcy - żlobek rozbudzający ciekawość świata

Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie 50kobiet posiadających dzieci do lat 3 poprzez upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 i
RPLU.09.04.00-06-0002/16
aktywizację zawodową matek/opiekunek prawnych (poradnictwo zawod,szkolenia i staże) w okresie do 30.6.2019. Wspracie w projekcie uzyska 50osób
bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do os, kt przerwały karierę
zawod ze wzg na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach macierzyńskich,rodzicielskich lub wychow zg z ustaw z 26.6.1974 - Kodeks pracy. Z uwagi na
zapotrzebowanie zgłaszane przez potencjalnych Uczestników oraz statystyki rynku pracy w powiecie lubelskim Uczestnikami projektu będą wyłącznie kobiety
zamieszkujące teren woj.lubelskiego. Główne rezultaty projektu: Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu
programu - 50osób; Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - 50osób; Liczba utworzonych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 - 50sztuk Dodatkowo w projekcie zapisano obowiązek osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej w stosunku do grup ujęty we wniosku, tj.
kobiet na poziomie 40%, osób z niepełnosprawościami - 33%, osób długotrwale bezrobotnych - 30%, osób o niskich kwalifikacjach - 38%. W projekcie zostaną
zrealizowane trzy zadania, tj. Dostosowanie placówki do prowadzenia zajęć i rekrutacja, Realizacja zajęć edukacyjnych i dziennej opieki nad dziećmi w 4
grupach, Aktywizacja zawodowa rodziców/opiekunów prawnych.

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

2 426 141,22

2 426 141,22

2 062 220,03

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Miejsce dla Malucha

Projekt "Miejsce dla Malucha" jest inicjatywą samorządu Miasta Zamościa, której celem jest upowszechnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.
RPLU.09.04.00-06-0002/17
Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 da szanse na zatrudnienie osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dzieckiem do
lat 3. Zaplanowane działania są w szczególny sposób skierowane do kobiet jako tych, które w największym stopniu dotknięte są negatywnymi efektami
pozostawania w domu i braku aktywności zawodowej. W ramach zaplanowanych działań zorganizowane zostanie 10 nowych miejsc dziennego pobytu dla dzieci
do 3 lat. Grupą objętą wsparciem będzie łącznie co najmniej 15os z grupy osób bezrobotnych /biernych zawod opiekujących sie dziećmi do lat3 (9os) i grupy osób
pracujących, będacych w trakcie przerwy zw. z macierzyństwem (6os). Wsparcie udzielone bedzie w ramach 2 rocznych edycji- dla maks.10 os w każdej edycji.
Projekt zakłada uworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka i nie przewiduje sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi
poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku ponoszonych przez opiekunów dzieci. Bieżąca działalność nowych miejsc będzie finansowana z dotacji
przez max.24 m-ce. Zakres projektu:doposażenie kuchni w sprzęty kuchennedoposażenie pralni i zaplecza sanitarnegodoposażenie sal dziennego pobytu dzieci (w
tym do zajęć korekcyjnych, i z dziećmi z niepełnospr.)wyposażenie i montażu elementów placu zabawzakup sprzętu multimedialnego na potrzeby zajęc i
administracji obiektucałodzienna opieka nad dziećmi.całodzienne wyżywienie dziecizajęcia z rytmiki i j. angielskiegozajęcia z terapeutą i logopedącałodobowa
opieka pielegniarska Projekt jest komplementarny z przedsięwzięciem inwestycyjnym pn. "Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu"( Działania 13.2 RPO WL)
w ramach którego wykonywane są prace budowlane i adaptacyjne budynku na potrzeby zwiekszenia liczby dostepnych miejsc opieki nad dziećmi do 3

MIASTO ZAMOŚĆ/ŻŁOBEK MIEJSKI W ZAMOŚCIU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

623 785,00

623 785,00

530 217,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2020-07-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Nasz maluszek

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie pracy przez 14 kobiet bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu
na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym przez K, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie
wychowawczym oraz przez 2 Kobiety pracujące opiekujące się dzieckiem do lat 3, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i
przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, zamieszkujące na terenie powiatu tomaszowskiego w województwie lubelskim, poprzez utworzenie
żłobka z miejscami dla 16 dzieci w mieście Tomaszów Lubelski do czerwca 2019 roku. Dzięki realizacji projektu zyskają także najmłodsi członkowie naszego
społeczeństwa w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, ponieważ uczestnictwo w zajęciach w żłobku wpływać będzie na ich rozwój emocjonalno-intelektualny, co
korzystnie przygotuje ich do dalszej edukacji w przedszkolu i kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

RPLU.09.04.00-06-0003/17

FUNDACJA "WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

568 932,50

568 932,50

483 592,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2019-06-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Figielkowy żłobek - Wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy.

Cel gł. projektu: Powrót na rynek pracy rodziców (53 kobiety) opiekujących się dziećmi do lat 3, (z Zamościa), poprzez powierzenie opieki nad ich dziećmi
(53dzieci) poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w nowopowstałym żłobku w Zamościu oraz aktywizację zawodową , w terminie od 1.06.2017 do31.08.2019.
Główne rezultaty:minimum 7 rodziców dzieci stanie się aktywnym zawodowo10 rodziców dzieci nabędzie umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo na
stażu17 rodziców dzieci przyjętych do żłobka podniesie swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach53 dzieci do lat 3 będzie miało
zapewnioną opiekę w nowopowstałym żłobku 53osoby powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem, wychowaniem dziecka, po opuszczeniu
programu, osoby pozostające bez pracy, które znalazły pracę lub poszukuja pracy po opuszczeniu programu. Grupy docelowe:36 rodziców na url.
macierzyńskim 10 rodziców na url. wychowawczym7 rodziców długotrwale bezrobotnych53 dzieci do lat 3 Zadania:Prace remontowo - wykończeniowe 1.06.2017 - 31.08.2017Wyposażenie pomieszczeń w żłobku - kuchnia, łazienka, sale dziecięce, pomieszczenia biurowe - 1.08-31.08.2017Pomoce dydaktyczne zabawki,gry, materiały plastyczne - 08.2017Utrzymanie nowopowstałych miejsc dla dzieci do lat 3 - 1.09.2017-31.08.2019Utworzenie placu zabaw 08.2017Działania aktywizujące grupę docelową - 1.09.- 31.12.2017

RPLU.09.04.00-06-0006/16

FIGIELKOWO + BASAJ TOMASZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

1 474 282,46

1 474 282,46

1 253 140,09

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2019-08-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

"Barwy dzieciństwa- zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekującymi sie dziećmi do lat 3 w powiecie łęczyńskim"

CEL GŁÓWNY:"Zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy 30K z terenu pow. Łęczyńskiego, opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie placówki
RPLU.09.04.00-06-0006/17
żłobkowej z 30 miejscami opieki dla dzieci do lat 3 w Świdniku do 2020-08-31" Rezultaty i zadania: 1.Utworzenie, prowadzenie i utrzymanie placówki z 30
miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które będzie funkcjonować 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ześrodków EFS, na terenie pow. Łęczyńskiego(Kryt.
Spec 2 i 3a). W okresie realizacji projektu nie przewiduje się sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów za pobyt dzieci w
żłobku ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. (wkład własny w 100% pokryty przez wnioskodawcę) (Kryt Spec 3b) 2.15 K z terenu powiatu Łęczyńskiego
powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu oraz 15 K z terenu powiatu Łęczyńskiego
pozostających bez pracy znajdzie pracę lub będzie poszukiwać pracy po opuszczeniu programu. Grupa docelowa: 30 Kobiet opiekujących się dziećmi do lat
3(100%Kobiety)zamieszkałe zgodniez K.C powiat Łęczyńskiego z czego: 15 Kobiet to osoby powracające na rynek pracy po przerwie zwiazanej z urodzeniem
dziecka,15 Kobiet (50%GD) to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, z 30 Kobiet (całej grupy docelowej-18K(60%GD) to os.o niskich kwalifikacjach(do poziomu
ISCED 3). KRYT Prem.1.

POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

1 387 432,80

1 387 432,80

1 179 317,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

"Barwy dzieciństwa- zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekującymi sie dziećmi do lat 3 w powiecie świdnickim"

CEL GŁÓWNY:"Zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy 30K z terenu pow. Świdnickiego, opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie placówki
RPLU.09.04.00-06-0007/17
żłobkowej z 30 miejscami opieki dla dzieci do lat 3 w Świdniku do 2020-08-31" Rezultaty i zadania: 1.Utworzenie, prowadzenie i utrzymanie placówki z 30
miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które będzie funkcjonować 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ześrodków EFS, na terenie pow. Świdnickiego(Kryt.
Spec 2 i 3a). W okresie realizacji projektu nie przewiduje się sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów za pobyt dzieci w
żłobku ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. (wkład własny w 100% pokryty przez wnioskodawcę) (Kryt Spec 3b) 2.15 K z terenu powiatu Świdnickiego
powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu oraz 15 K z terenu powiatu świdnickiego
pozostających bez pracy znajdzie pracę lub będzie poszukiwać pracy po opuszczeniu programu. Grupa docelowa: 30 Kobiet opiekujących się dziećmi do lat
3(100%Kobiety)zamieszkałe zgodniez K.C powiat Świdnicki z czego: 15 Kobiet to osoby powracające na rynek pracy po przerwie zwiazanej z urodzeniem dziecka,15
Kobiet (50%GD) to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, z 30 Kobiet (całej grupy docelowej-18K(60%GD) to os.o niskich kwalifikacjach(do poziomu ISCED 3).
KRYT Prem.1.

POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

1 387 432,80

1 387 432,80

1 179 317,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Utworzenie klubu dziecięcego Rabarbar

Cel główny projektu to wzrost aktywności na rynku pracy 16 kobiet (K) i mężczyzn (M) zamieszkałych i/lub zatrudnionych na terenie gminy miejskiej lub wiejskiej
Biała Podlaska, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenia życia rodzinnego i zawodowego polegających na organizacji placówki opieki w formie
klubu dziecięcego (KDZ) z 16 nowymi miejscami dla dziewczynek (DI) i chłopców (CH) w wieku 1-3 lata w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2020 oraz w okresie
trwałości. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki zrealizowaniu 3 zadań:1. Przygotowanie budynku KDZ;1.1 Wykonanie prac adaptacyjnych;1.2 Zakup
wyposażenia pomieszczeń technicznych oraz sal pobytu dzieci; 2. Bieżące funkcjonowanie KDZ; 2.1 Pozyskanie pozytywnych opinii służb sanitarnych i pożarnych;
2.2 Wpisanie działalności żłobka do rejestru żłobków i klubów dziecięcy; 2.3Zatrudnienie Dyrektora, Opiekunów/nek i woźnej/ego; 2.4 Codzienna praca w oparciu
o ustalone regulaminy i koncepcję pracy KDZ, w tym współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem; 3. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci związanych z
koniecznością wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zrealizowanych zostanie 2112 godzin
dydaktycznych zajęć niezbędnych do prawidłowego rozwoju dzieci. Forma, częstotliwość prowadzenia zajęć będą dopasowane do potrzeb, możliwości
poszczególnych dzieci. Projekt zakłada objęcie wsparciem w ciągu 24 m-cy 22 rodziców (21 K,1M), mieszkańców lub osoby pracujące na terenie BP, które
powracają, które do tej pory miały przerwę ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3. Rodzice będą mogli korzystać w projekcie z tzw.
coworkingowych miejsc pracy – biurka w wydzielonej przestrzeni KDZ. Projekt skierowany do grupy defaworyzowanej na rynku pracy, tj. K.W konsekwencji
nierówności na rynku pracy i postrzeganiu roli kobiety, konieczne jest podejmowanie działań, które poprawią ich sytuację na rynku pracy.

BIALCON BARBARA CHWESIUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

942 322,50

942 322,50

800 974,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2020-06-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Daj sobie szansę mamo - opieka żłobkowa dzieci do lat 3 drogą do rozwoju zawodowego rodziców i opiekunów

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 25 kobiet - rodziców lub pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3, z terenu powiatu łukowskiego (woj. RPLU.09.04.00-06-0010/17
lubelskie) - które pozostają poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3 lub są w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub
wychowaniem dziecka, poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 25 nowych miejsc opieki dziennej dla dzieci do lat 3, do 31.12.2019r. Grupą docelową
(GD) jest 25 kobiet - rodziców i pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3 z terenu powiatu łukowskiego (PŁ) z woj. lubelskiego, które są: - bezrobotne lub bierne
zawodowo i pozostają poza rynkiem pracy ze wzgl. na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub - pracujące - będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem
lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy. Rezultaty: powstanie nowy żłobek zapewniający 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Zadania: -utworzenie żłobka obejmującego 25 miejsc opieki nad dziećmi do
lat 3 oraz sfinansowanie bieżącej działalności żłobka przez 24 m-ce

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK WESOŁA NUTKA ANETA GAJOWA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

1 168 448,64

1 168 448,64

993 181,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Rodzice ruszają do pracy!

Cel główny projektu to wzrost aktywności na rynku pracy 22 kobiet (K) i mężczyzn (M) zamieszkałych na terenie gminy miejskiej lub wiejskiej Biała Podlaska, przez
wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenia życia rodzinnego i zawodowego polegających na organizacji placówki opieki w formie klubu dziecięcego (KDZ)
z 16 nowymi miejscami dla dziewczynek (DI) i chłopców (CH) w wieku 1-3 lata w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2020 oraz w okresie trwałości. Cel projektu
zostanie osiągnięty dzięki zrealizowaniu 3 zadań: 1. Przygotowanie budynku KDZ; 1.1 Wykonanie prac adaptacyjnych; 1.2 Zakup wyposażenia pomieszczeń
technicznych oraz sal pobytu dzieci; 2. Bieżące funkcjonowanie KDZ; 2.1 Pozyskanie pozytywnych opinii służb sanitarnych i pożarnych; 2.2 Wpisanie
działalności klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcy; 2.3Zatrudnienie Dyrektora, Opiekunów/nek i woźnej/ego; 2.4 Codzienna praca w oparciu o
ustalone regulaminy i koncepcję pracy KDZ, w tym współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem; 3. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci związanych z
koniecznością wspomagania rozwoju dzieci - zrealizowanych zostanie 2112 godzin dydaktycznych zajęć niezbędnych do prawidłowego rozwoju dzieci. Forma,
częstotliwość prowadzenia zajęć będą dopasowane do potrzeb, możliwości poszczególnych dzieci. Projekt skierowany do grupy defaworyzowanej na rynku pracy,
tj. K. W konsekwencji nierówności na rynku pracy i postrzeganiu roli kobiety, konieczne jest podejmowanie działań, które poprawią ich sytuację na rynku pracy.
Po zakończeniu realizacji projektu w całości zakupiony sprzęt i wyposażenie KDZ będą wykorzystywane wyłącznie na świadczenie opieki nad dziećmi do lat 3 na
podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jed. Dz. U. z 2016 r. nr 0, poz. 157, zw zm.). Wnioskodawca nie będzie
wykorzystywał pomieszczeń ani zakupionego sprzętu i wyposażenia KDZ na działalność komercyjną inną niż wynika z powyższej ustawy.

RPLU.09.04.00-06-0011/17

PODLASKIE STOWARZYSZENIE DOBRA SZKOŁA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

735 766,25

735 766,25

625 401,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2020-06-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Rodzice wracają do pracy!!!

„Słonik” to inicjatywa lokalnego przedsiębiorcy, który wraz z gminą Trawniki odpowiada na potrzeby rodziców/opiekunów dzieci, tworząc żłobek na mapie gminy,
umożliwiając w ten sposób godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Żłobek będzie otwarty i przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami (brak barier
architektonicznych), tworzący warunki zbliżone do domowych. W ramach projektu powstanie 16 miejsc dla dzieci, zostanie utworzona sala pobytu dziennego,
sala do prowadzenia zajęć dodatkowych, przystosowane łazienki i kuchnia, a także zostanie zapewnione niezbędne wyposażenie żłobka. W ramach utworzonych
miejsc, a także wydłużonych godzin funkcjonowania żłobka (7.00-17.00) na rynek pracy będą mogli powrócić/wejść rodzice dzieci, których brak aktywności
zawodowej determinowało wychowanie dziecka. W ramach działań projektowych zaplanowano liczne zajęcia dodatkowe prowadzone przez wyspecjalizowaną
kadrę tj. język angielski, logopedia, zajęcia umuzykalniające, dogoterapię. „Słonik” stanie się miejscem integracji dzieci i rodziców w przyjaznej, pełnej zabawy i
radosnej atmosferze.

RPLU.09.04.00-06-0012/17

PHU ANETA ROSŁAN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

596 900,00

596 900,00

507 365,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Utworzenie Żłobka Maluszkowo 3

1. Cel projektu: Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 (23K, 2M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez
udostępnienie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobku Maluszkowo 3 w okresie od 01.10.2018 - 30.09.2020r.
2. Grupę docelową stanowi 25 osób (23K, 2M) - rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujących na terenie miasta Lublina lub powiatu
lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi
do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka), o statusie na rynku pracy: a) 5 osób (4K, 1M) bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub
przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy; b) 20 (19K, 1M) osób pracujących opiekujących się
dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 3. Główne zadania, które będą realizowane w ramach projektu:
a) Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia żłobka b) Funkcjonowanie żłobka 4. Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:
a) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 25 os.
b) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25 szt.
c) Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu - 20 os. d) Liczba osób
pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu-5os.

RPLU.09.04.00-06-0013/17

A2 ANNA LUBAŚ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

1 265 060,40

1 265 060,40

1 075 301,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2020-09-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

RPLU.09.03.00-06-0168/16

RPLU.09.04.00-06-0008/17

Utworzenie Żłobka Maluszkowo 4

1. Cel projektu: Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 (23K, 2M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez
udostępnienie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobku Maluszkowo 4 w okresie od 01.10.2018 - 31.10.2020r.
2. Grupę docelową stanowi 25 osób (23K, 2M) - rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujących na terenie miasta Lublina lub powiatu
lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi
do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka), o statusie na rynku pracy:
a) 5 osób (4K, 1M) bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym
do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r - Kodeks pracy;
b) 20 (19K, 1M) osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i
przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3. Główne zadania, które będą realizowane w ramach projektu: a) Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia żłobka b) Funkcjonowanie żłobka
4. Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:
a) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 25 os.
b) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25 szt.
c) Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu - 20 os.
d) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu-5os.

"Barwy dzieciństwa- zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekującymi sie dziećmi do lat 3"

RPLU.09.04.00-06-0014/17

A2 ANNA LUBAŚ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

1 265 060,40

1 265 060,40

1 075 301,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2020-10-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Cel Główny: "Zwiększenie zatrudnienia i możliwości powrotu na rynek pracy 30 kobiet z terenu powiatu Lublin opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez
RPLU.09.04.00-06-0017/16
utworzenie placówki żłobkowej z 30 miejscami opieki dla dzieci do lat 3 w Lublinie oraz aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi do lat 3 do 2020-0131" Rezultaty i zadania: 1.Utworzenie i utrzymanie placówki z 30 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które będzie funkcjonować 2 lata po uzyskaniu
dofinansowania ze środków EFS, na ternie LBN(Kryt. S 7,8,9) 2.15 K z terenu powiatu Lublin powróci na rynek pracy po przerwie związanej z
urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu(100% GD) oraz 15 K z terenu powiatu lublin pozostających bez pracy znajdzie pracę lub będzie
poszukiwać pracy po opuszczeniu programu (TYP Projektu 1i2 - uwzględniono jedną formę w ramach typu proj 1 i 3 formy w ramach typu 2 (kryt S.2) a) dordztwo
zawodowe z IPD, szkolenia potwierdzające Kompetencje/kwalifikację (Kryt S. 4), 6 msc staże w miejscach powiązanych z tematyką szkoleń( Kryt S 5 i 6).(kryt Prem
1 i 2) spełnienie efektywności zatr. dla kobiet (39%) 7 K podejmie zatrudnienie 8 K będzie poszukiwać pracy po zakończeniu programu. Grupa docelowa: 30 K
opiekujących się dziećmi do lat 3. W tym: 15 K opiekujących się dziećmi do lat 3 będące na urlopie macieżyńskim/wychowawczym z terenu powiatu Lublin które
powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu, oraz 15 K opiekujących się dziećmi do lat 3 z
terenu powiatu lublin pozostających bez pracy( bezrobotne lub bierne zawodowo) które znajdą pracę (7K-39%) lub będzie poszukiwać pracy po opuszczeniu
programu (8K). (zgodnie z regulaminem- K bezrob i bierne stanowią 50% GD)

POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

1 540 376,40

1 540 376,40

1 309 319,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2020-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Radosny maluch – Aktywna mama

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia u 35 Kobiet (K) opiekujących się dziećmi do lat 3 w tym 10K powracających na rynek pracy po
RPLU.09.04.00-06-0020/17
przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka oraz 25K pozostających bez pracy, poprzez utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci
publicznego żłobka na terenie Gminy Jastków (GJ) do końca sierpnia 2020r. Rezultaty projektu 1. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub
poszukują pracy po opuszczeniu programu 20 Kobiet 2. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka,
po opuszczeniu programu 8 Kobiet Produkty do osiągnięcia w ramach projektu 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 30 (14 K i 16
M) 2. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 35 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami - 1 4. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – Nie dotyczy 5. Liczba projektów, w
których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – Nie dotyczy Grupę docelową projektu (GD) stanowi 35K
będących rodzicem lub pełnoprawnym opiekunem dziecka w wieku do lat 3 pochodzące z wiejskiej gminy Jastków WL, w tym 10K powracających na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka oraz 25K pozostających bez pracy, które dzięki otrzymanemu wsparciu poszukują lub znalazły pracę.
Natomiast instytucjonalnym uczestnikiem proj. jest GJ na terenie, które utworzony zost. żłobek. Zadania zaplanowane w ramach projektu: Zadanie Nr 1
Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci Publicznego Żłobka w Gminie Jastków (III 2018r - VIII 2020r) Zadanie Nr 2 Realizacja opieki i
zajęć dydaktyczno-wychowawczych w nowo utworzonym Żłobku Publicznym w Gminie Jastków (IX 2018r - VIII 2020r)

GMINA JASTKÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

1 288 306,80

1 288 306,80

1 095 060,78

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2020-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

KOLOROWE KREDKI DLA MALUSZKÓW- ODDZIAŁY ŻŁOBKOWE

Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w grupie 36 kobiet opiekujących się dziećmi do lat 3 z terenu gmin objętych
projektem do 31.12.2020 r. Cel ten bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie celu szczegółowego jakim jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących
się dziećmi do 3 lat. Projekt zakłada zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych 36 miejsc w 3 powstałych w ramach projektu
oddziałach żłobkowych, co poprawi szanse na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze. Podejmowane w ramach projektu działania wpłyną na
zwiększenie szans na podjęcie pracy przez osoby, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dzieckiem do lat 3. W ramach projektu
zaplanowano realizację trzech zadań: 1. UTWORZENIE 3 ODDZIAŁÓW ŻŁOBKOWYCH PRZY NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU KOLOROWE KREDKI W NAŁĘCZOWIE
(WNIOSKODAWCA) 2. PROWADZENIE 3 ODDZIAŁÓW ŻŁOBKOWYCH PRZY NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU KOLOROWE KREDKI W NAŁĘCZOWIE (WNIOSKODAWCA) 3.
PROWADZENIE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNO- TERAPEUTYCZNYCHDLA DZIECI ODDZIAŁÓW ŻŁOBKOWYCH PRZY NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU KOLOROWE KREDKI W
NAŁĘCZOWIE (PARTNER 1)

KOLOROWE KREDKI AGNIESZKA ROZPĘDOWSKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

1 621 670,40

1 621 670,40

1 378 419,83

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

WSPIERAMY MAMY

Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w grupie 60 kobiet opiekujących się dziećmi do lat 3 z terenu gmin uczestniczących RPLU.09.04.00-06-0024/16
w projekcie do 31.08.2019 r. Cel ten bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie celu szczegółowego jakim jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących
się dziećmi do 3 lat. W projekcie założono 40% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. W rezultacie realizowanego projektu minimum 24 osoby podejmą pracę
(kryt. 3) Projekt zakłada zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych 60 miejsc w 4 powstałych w ramach projektu żłobkach, co
poprawi szanse na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze. Podejmowane w ramach projektu działania wpłyną na zwiększenie szans na podjęcie pracy
przez osoby, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dzieckiem do lat 3. Zaplanowana w projekcie aktywizacja zawodowa (doradztwo
zawodowe, szkolenia podnoszące umiejętności, kompetencje i kwalifikacje, staże i pośrednictwo pracy) umożliwi mamom uczestniczącym w projekcie nabycie lub
podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na powrót na rynek pracy. Typ
projektu 1: Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie: a) żłobków, Typ projektu 2: Programy aktywizacji zawodowej
obejmujące następujące formy wsparcia: a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, b) staże i praktyki zawodowe, c) szkolenia prowadzące do nabycia,
podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy). Wszystkie
uczestniczki wsparcia skorzystają z jednej formy wsparcia w ramach typu 1 i conajmniej jednej formy w ramach typu 2 (kryt. 2)

GMINA ŻYRZYN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

3 224 475,34

3 224 475,34

2 740 804,03

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Powrót do pracy z Klubem Malucha

Wnioskodawca będzie realizował typ projektu 1b: przedsięwzięcia zwiększające dostęp nad dziećmi do lat 3 w formie klubów dziecięcych poprzez tworzenie
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia
osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Wsparcie przyczyni się do ich aktywizacji zawodowej i chęci
podjęcia pracy, zniwelowania ujemnych skutków długotrwałego pozostawania poza rynkiem pracy. Poprzez zwiększenie miejsc w klubie zostaną uruchomione
mechanizmy wspierające BO w zakresie podejmowania inicjatyw zmierzających do powrotu do pracy. Wsparcie osób, których dzieci uczęszczają do Klubu wiąże
się nie tylko z samym faktem utworzenia miejsc dla dzieci w placówce, przez co powstaną możliwości dla rodziców aktywnego poszukiwania pracy – Klub będzie
prowadził regularne spotkania z rodzicami, bezpośrednio zajmującymi się opieką nad swoimi dziećmi: prelekcje, spotkania tematyczne, szkolenia. Dodatkowo
Klub będzie miejscem otwartym, przyjaznym dla dzieci i rodziców, jak głosić będzie jego motto: „miejscem prowadzonym z pasją”. Pozwala to na dotarcie do
rodziców dziecka, stworzenie korzystnej atmosfery udzielanego wsparcia, prowadzenie doradztwa w zakresie opieki nad dzieckiem, jak i wskazywania możliwości
podejmowania innych działań aktywizujących, którymi rodzice są zainteresowani. Projekt rozpocznie się reklamą samego przedsięwzięcia, rekrutacją BO.
Zakupione zostaną pomoce i wyposażenie dla nowopowstałych miejsc w Klubie, a następnie realizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-rozwijające dla
dzieci do lat 3. Nowoutworzony Klub Malucha stawiać będzie na profesjonalizm oferowanych zajęć rozwijających dla maluchów – prowadzone będą zajęcia
terapeutyczne: terapia światłem, integracja sensoryczna, arteterapia, polisensoryka, mała motoryka, ze specjalnym naciskiem na zajęcia terapeutyczne dla dzieci
z orzecze

LINGUA MARIUSZ JASKULSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

418 481,25

418 481,25

355 709,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2020-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Mama w pracy - program aktywizacji zawodowej kobiet poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w
żłobku "Wesołe Promyczki"

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 18 kobiet-rodziców i pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3 z terenu powiatów: m. Lublin i
RPLU.09.04.00-06-0025/16
lubelskiego, które pozostają poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, poprzez nabycie kompetencji zawodowych i
doświadczenia zawodowego oraz zapewnienie usług opieki dziennej dla dzieci do lat 3, do 31.08.2018r. Grupą docelową (GD) jest 18 bezrobotnych i biernych
zawodowo kobiet - rodziców i pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3 z terenu powiatów: m. Lublin i lubelskiego, które pozostają poza rynkiem pracy ze względu
na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3. Rezultaty: -18os. nabędzie praktyczne umiejętności poszukiwania pracy i wiedzę o rynku pracy -18os. nabędzie
kompetencje wymagane na lokalnym rynku pracy -18os. zdobędzie praktyczne doświadczenie zawodowe w miejscu pracy -15os. podejmie zatrudnienie lub będzie
poszukiwało pracy po zakończeniu programu -8os. podejmie zatrudnienie i utrzyma je przez min. 3 m-ce -powstanie żłobek z dodatkowymi 18 miejscami opieki
nad dziećmi do lat 3. Zadania: -utworzenie żłobka i dodatkowych 18 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie bieżącej działalności żłobka indywidualne poradnictwo zawodowe -szkolenia -staże zawodowe -pośrednictwo pracy

ŻŁOBEK WESOŁE PROMYCZKI P. SANIAWA, M. MASŁOWSKI, M. NADULSKA S.C.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

968 975,71

968 975,71

823 629,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Szczęśliwe dzieci - szczęśliwi rodzice!

Projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2018-31.03.2020 r. na terenie gminy miejskiej m. Lublin. Celem projektu jest zwiększenie szans na
zdobycie/utrzymanie zatrudnienia przez 24 (23K i 1M) rodziców i pełnosprawnych opiekunów dzieci do lat 3 z terenu gminy miejskiej m. Lublin (w rozumieniu KC),
będących osobami bezrobotnymi i biernymi zawodowo oraz osobami pracującymi opiekującymi się dzieckiem do lat 3, poprzez upowszechnienie usług w zakresie
opieki nad dziećmi do lat 3, tj. utworzenie i utrzymanie 24 miejsc opieki nad ww. dziećmi w formie żłobka, na terenie gminy miejskiej m. Lublin. Min. 60% grupy
docelowej będą stanowiły os. o niskich kwalifikacjach. Dzięki realizacji projektu powstaną 24 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w formie nowoczesnego, w
pełni przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami żłobka. Trwałość rezultatów projektu zostanie zagwarantowana poprzez utrzymanie
nowopowstałych miejsc w żłobku przez okres min. 24 miesięcy (2 lat) od daty zakończenia realizacji projektu.

RPLU.09.04.00-06-0026/17

POLSKI INSTYTUT ROZWOJU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

1 132 388,40

1 132 388,40

962 530,14

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2020-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Żłobek szansą na aktywność II

Cel: Zwiększenie poziomu zatrudnienia rodziców i pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3 z terenu m. Lublin, powiatu lubelskiego i świdnickiego, będących
osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo lub osobami opiekującymi się dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie 48 osobom dostępu do opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 w formie żłobka oraz objęcie 5 z nich programem aktywizacji zawodowej obejmującym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i
subsydiowane zatrudnienie do lutego 2020r., a w szczególności poprzez skuteczność realizacji projektu gdzie co najmniej 20 osób, które zakończy udział w
projekcie powróci na rynek pracy, znajdzie pracę lub będzie poszukiwało pracy. Rezultaty: -16 osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z
urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu -4 osoby pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu
programu. Grupa docelowa: 1. Rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 z terenu woj. lubelskiego, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy: 2. Zgodnie z ww. Wytycznymi wsparcie udzielone w ramach
projektu jest skierowane do: a) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi
do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub
wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; b) osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem
kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub
wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zadania: 1. Przygotowanie i wyposażenie żłobka 2. Opieka nad dziećmi 3.
Aktywizacja zawodowa

RPLU.09.04.00-06-0027/16

STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

2 657 455,65

2 657 455,65

2 258 837,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2020-02-29

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku "Chatka
Puchatka" w Puławach

Projekt polega na utworzeniu 10 nowych miejsc opieki żłobkowej w uruchomionym w 2016 r. Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Chatka Puchatka” w Puławach. RPLU.09.04.00-06-0028/16
Skierowany jest do kobiet z gminy miejskiej Puławy, które przerwały swoją karierę zawodową ze względu na obowiązek opieki nad swoimi dziećmi w wieku do lat
3, w tym kobiet, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, są zatrudnione na czas określony, pracują i przebywają na urlopie
macierzyńskim lub rodzicielskim. W ramach projektu udzielone zostanie 20 uczestnikom wsparcie w zakresie zapewnienia całodziennej opieki nad ich dziećmi
przez okres 12 miesięcy. Dzięki uzyskanemu wsparciu uczestnicy projektu dostaną szansę na kontynuację swojej kariery zawodowej i powrót do pracy. Przewiduje
się dwa nabory uczestników w ramach projektu – I w lipcu 2017 r. (dla 10 osób na wsparcie w zakresie opieki żłobkowej w roku 2017/2018 ) i II w lipcu 2018 r.
(dla 10 osób na wsparcie w roku 2018/2019). Zakłada się, ze w wyniku realizacji projektu co najmniej 60% uczestników projektu powróci do pracy po przerwie
związanej z urodzeniem dziecka. Na potrzeby żłobka zostanie zaadaptowana sala, znajdująca się w budynku obecnie funkcjonującej tam placówki Wnioskodawcy,
oraz stworzona drobna infrastruktura zewnętrzna służąca zabawie, rozwojowi i bezpieczeństwu dzieci w wieku do lat 3. Wśród zadań do wykonania w ramach
projektu znajdą się: 1. Organizacja placu zabaw 2. Wyposażenie żłobka w zabawki 3. Wyposażenie żłobka w sprzęt i oprogramowanie 4. Wyposażenie żłobka w
meble 5. Wyposażenie żłobka w pozostałe elementy wyposażenia 6. Doposażenie łazienki 7. Doposażenie zaplecza kuchennego 8. Doposażenie szatni 9.
Zapewnienie funkcjonowania żłobka przez okres 24 miesięcy. Projekt będzie realizowany w okresie ok. 28 miesięcy (od 3.04.2017 do 31.07.2019).

M'NK SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

396 600,30

396 600,30

337 110,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2019-08-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców

CELEM GŁ.PROJ. jest aktywizacja zawodowa 45 os.(39K/6M), którzy pracują lub zamieszkują na terenie miasta Puławy w woj.lubelskim (w rozumieniu KC)i
RPLU.09.04.00-06-0029/17
opiekują się dzieckiem do lat 3 z czego 27 os. (60%GD, 24K/3M)powraca na rynek pracy po urlopach macierz/ rodziciel oraz 18 os. (40%GD,15K/3M) bezrob lub
biernych zawodowo; w tym 60% GD stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3), poprzez utworzenie 45 nowych m-c w żłobku dla dzieci w
wieku do 3 lat w okresie od 01.04.2018 do 31.08.2020 r. GRUPA DOCELOWA(GD):45 os. fizyczne(39K,6M)w tym 27 os(60%GD)powracających na rynek pracy po
urlopach macierz, rodziciel sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 18 os(40%GD) bezrob lub biernych zawodowo i spraw.opiekę nad dziećmi w
wieku do lat 3, z miasta Puławy w rozumieniu przepisów KC, w tym: 60% osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3). GŁÓWNE ZAŁ PROJ.: ZAD.1-dział.
adaptacyjne i dostos. w celu dostos.lokalu przeznaczonego na utworzenie żłobka do potrzeb dzieci; zakup wyposaż umożliwiającego prawidłowe funkcjonowania
żłobka, zabawek) oraz zorganizowanie i zagospod. placu zabaw; ZAD.2- prowadzenie żłobka w tym realizacja działań zgodnych z zapotrzebowaniem podopiecznych
żłobka. Real. proj.przyczyni się do powrotu bądź wejścia na rynek pracy os.z GD a także umożliwi pogodzenie życia zawod.z prywatnym tym samym polepszając
standard ich życia. WSKAŹNIKI : l.os.opiek. się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w progr-45 os. l.utworzonych m-c opieki nad dziećmi w wieku do lat 345 l.os.,które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po zakończ.programu-22 os (80%) l.os.pozostających bez
pracy,które znalazły pracę lub poszukują pracy po zakończeniu programu-14 os(80%). Proj. nie przewiduje sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad
dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w innym, niż tworzony w proj. żłobku lub klubie dziecięc. ponosz. przez opiek. dzieci do lat 3.

MERSEY SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

2 158 355,65

2 158 355,65

1 834 602,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2020-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Żłobek bez barier

Celem głównym Projektu jest umożliwienie do sierpnia 2020 roku minimum 70 osobom (rodzicom bądź opiekunom (RiO) dzieci w wieku do lat 3 [Dz>3]) powrotu
na rynek pracy (RP) – po rocznym urlopie rodzicielskim (49 osób) oraz skracającym urlop wychowawczy (21 osób) poprzez utworzenie dedykowanych RiO
powracającym na RP 2 grup żłobkowym (po 35 dzieci każda) w tym miejsc dla dzieci z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami (DZzDiN) (max. 10 miejsc) w nowym
żłobku przy ul. Zelwerowicza w Lublinie. Rezultatem projektu będzie zwiększenie poziomu zatrudnienia 70 osób RiO Dz>3 poprzez zwiększenie dostępu do opieki
nad 70 Dz>3, zgodnie z celami szczegółowymi zawartymi w RPO WL 2014-2020. Wskaźniki: l.os. RiO Dz>3 – 70 (66K, 6M) l.os, które powróciły na RP po przerwie
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu (49 – 46K, 3M) l.os pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy
po opuszczeniu programu (21 - 20K, 1M) L. utworzonych miejsc opieki nad Dz>3 – 70 L. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełn. - 1 Głównymi
zadaniami w projekcie są:zapewnienie opieki nad dziećmizakup wyposażenia bawialni do prowadzenia kreatywnych zajęć edukacyjnych i socjalizujących
dzieciwyposażenie kuchni, szatni, łazienek i jadalnizakup wyposażenia sal przeznaczonych dla edukacji polisensorycznej, w tym dla dzieci z
niepełnosprawnościami Grupa docelowa: - osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (49 os, 47K, 2M) - osoby powracające
na rynek pracy skracające urlop wychowawczy (21 os, 20K, 1M) - spełniające kryteria, o których mowa w pkt. 3.3 Regulaminu konkursu RPLU.9.04.00-IZ.00-06001/17 Dzięki realizacji w/w zadań na rynek pracy będą mogli powrócić RiO dzieci do lat 3, do tej pory bezrobotne, bierne zawodowo, pracujące, lecz będące w
trakcie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, którzy z powodu małej dostępności miejsc w żłobkach, nie mieli takiej możliwości.

RPLU.09.04.00-06-0032/17

GMINA LUBLIN / MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

2 384 597,71

2 384 597,71

2 026 908,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2020-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Rodzic pracujący

Cel główny: Wzrost zatrudnienia u 48 osób (46 kobiet i 2 mężczyzn) opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dzieciom, w ramach
utworzonego żłobka dla 48 dzieci w okresie od 01.10.2018 do 30.11.2020 r. Projekt jest skierowany do: 48 osób w tym 46 kobiet i 2 mężczyzn chcących powrócić
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka do lat 3 z obszaru województwa lubelskiego (dalej:WL) (zamieszkujące wg KC)
zainteresowanych powrotem do pracy. Wsparcie udzielane w ramach projektu z zakresu opieki nad dziecmi do lat 3 będzie skierowane do: 1. osób bezrobotnych
lub osób biernych zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę
zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy Lub 2. osób
pracujących opiekujących się dziećmi do lat 3, będących w czasie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywają na urlopie
macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Co najmniej 60% uczestniczek będzie: 1. osobami długotrwale
bezrobotnymi Lub 2. osobami o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3). Realizacja celu obejmuje: 1. Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia żłobka; 2.
Funkcjonowanie żłobka. Rezultaty: 1. 48 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku; 2. 39 opiekunów, którzy podjęli lub poszukują pracy.

RPLU.09.04.00-06-0033/17

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MIX IWONA ŁUKASIEWICZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

1 061 748,00

1 061 748,00

902 485,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Mama wraca do pracy!

Cel główny: Zwiększenie poziomu zatrudnienia u 16 osób (16 kobiet), opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dzieciom w ramach
utworzonego Klubu dziecięcego dla 16 dzieci i działania aktywizacyjne dla mam w postaci doradztwa, szkoleń lub staży na terenie województwa lubelskiego w
okresie od 01.05.2018 do 31.10.2020 r. Realizacja celu obejmuje: 1.Adaptacja pomieszczen i zakup wyposażenia klubu dziecięcego, 2.Funkcjonowanie klubu
dziecięcego. Uczestnikami projektu będzie: 16 kobiet chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka do lat 3 z obszaru
województwa lubelskiego (dalej:WL) (zamieszkujące wg KC) zainteresowanych powrotem do pracy. Wsparcie udzielane w ramach projektu z zakresu opieki nad
dziecmi do lat 3 będzie skierowane do: 1. osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad
dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy Lub 2. osób pracujących opiekujących się dziećmi do lat 3, będących w czasie przerwy związanej z urodzeniem lub
wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Co najmniej
60% uczestniczek będzie: 1. osobami długotrwale bezrobotnymi, Lub 2. osobami o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3). Rezultaty: 1. 16 miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 w klubie, 2. 13 osób, które podjeły lub poszukują pracy.

RPLU.09.04.00-06-0034/17

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MIX IWONA ŁUKASIEWICZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

226 762,50

226 762,50

192 748,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2020-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Żłobek Gwiazdka w Hrubieszowie - nowe miejsca opieki dla dzieci do 3 roku życia szansą rozwoju zawodowego dla
opiekunów

CEL: Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 16 osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki na dziećmi do lat 3 (16K,0M) z obszaru
RPLU.09.04.00-06-0037/17
miasta i gminy Hrubieszów w okresie 01/12/2018-31/03/2021 poprzez utworzenie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. GŁÓWNE REZULTATY: utworzenie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3; -powrót min. 5 UP na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka; -podjęcie
zatrudnienia lub poszukiwanie pracy przez min. 8 UP pozostających bez pracy. GRUPA DOCELOWA: Grupę docelową projektu stanowi 16 (16K,0M) rodziców i
pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3 z terenu miasta lub gminy Hrubieszów w woj. lubelskim, w tym: -10 osób pozostających bez zatrudnienia (osoby
bezrobotne lub bierne zawodowo) poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób które przerwały karierę zawodową ze
względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym (10K,0M); -6 osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w
trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (6K,0M). GŁÓWNE ZADANIA: W
ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 1. Utworzenie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobek), w tym: -dostosowanie pomieszczeń
do potrzeb dzieci zg. z koncepcją uniwersalnego projektowania; -zakup odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do codziennej pracy z dziećmi; -stworzenie placu
zabaw na terenie żłobka. 2. Utrzymanie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 24 miesięcy. Projekt realizowany przez: 1. Stowarzyszenie
Gwiazdka - lider (zad. 1, 2) 2. NP "Bajkowy Świat" Ewa Stefaniak - partner (zad. 2) 3. NP "Czerwony Koralik" - partner (zad. 2)

STOWARZYSZENIE "GWIAZDKA"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.4. Godzenie życia zawodowego i
prywatnego

Brak poddziałania

901 163,75

901 163,75

765 989,18

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-12-01

2021-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 08 Promowanie trwałego i wysokiej
zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
mobilności pracowników

07 Równość płci

ZIT

Czas na działanie! Czas na własną firmę! - II edycja

Celem głównym projektu Czas na działanie! Czas na własną firmę! - II edycja jest trwałe włączenie zawodowe 80 osób w wieku od 30 lat pozostających bez
pracy,zamieszkujących zgodnie z K.C. na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez o
minimum 12 miesięcy w okresie 01.01.2018-30.06.2019r. Grupę docelową (GD) stanowi 90 osób,w wieku od 30 lat,pozostających bez pracy znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,zamieszkujących zg. z KC na terenie gmin LOF zamierzające rozpocząć prowadzenie DG przez okres min. 12 miesięcy,w
tym50 Kobiet70 osób bezrobotnych i 20 osób biernych zawodowomin. 20 osób zamieszkałych na terenach wiejskich,odchodzących z rolnictwa i planujących
rozpocząć prowadzenie pozarolniczej DGmin. 30 osób planujących rozpocząć DG na obszarze gmin objętych programem rewitalizacji tj: Jabłonna,Niedrzwica
Duża, Spiczyn (cel:rewitalizacja gmin w aspekcie społecznym i gospodarczym (przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu,wzrost przedsiębiorczości)min.45 osób
planujących rozpocząć DG na terenach gmin LOF o niskiej dynamice rozwoju przedsiębiorczości-tj. Nałęczów, Spiczyn, Konopnica,Jastków,Jabłonna,m.Lubartów
GŁÓWNE REZULTATY:realizację wsparcia szkoleniowego i doradczego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (DG) dostosowanego do
indywidualnych potrzeb 90 uczestników projektu (UP)udzielenie jednorazowej dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze w okresie
pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania 80 firm UP.utworzenie min. 84 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie DG, w tym min. 4
dodatkowych miejsc pracy w sektorach białej i/lub srebrnej i/lub zielonej gospodarkiprowadzenie DG przez 80 UP, którym udzielono z EFS środki na DG przez
okres. min. 12 miesięcy.

GAMMA D. DIDIUK I M. WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.6. Rozwój przedsiębiorczości w
ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

5 229 488,84

5 229 488,84

4 445 065,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

RPLU.09.04.00-06-0023/17

RPLU.09.04.00-06-0024/17

RPLU.09.06.00-06-0004/17

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

Nowe przedsiębiorstwa w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym

Cel projektu: utworzenie min. 82 nowych miejsc pracy na terenie LOF w okresie do 31.01.2020 r., poprzez udzielenie 80 osobom bezrobotnym wsparcia doradczoszkoleniowego oraz 80 osobom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym. Główne rezultaty: 1)
Utworzenie min. 82 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej; 2) 80 osób pozostających bez pracy, otrzyma
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie. Grupy docelowe: 80 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność
adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy, tj. należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami d)
osoby długotrwale bezrobotne e) osoby o niskich kwalifikacjach. Zadania: 1. Szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej
2. Udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 3. Udzielenie wsparcia pomostowego.

Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw - podregion puławski

RPLU.09.06.00-06-0013/17

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

9. Rynek pracy

9.6. Rozwój przedsiębiorczości w
ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

4 785 265,00

4 785 265,00

4 067 475,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2020-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

P. "Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw - podregion puławski" skierowany jest do 990 mikro, małych i średnich przedsiębiorców z obszaru podregionu
RPLU.10.01.00-06-0002/18
puławskiego. W P. weźmie udział 1980 (K-1089, M-891) pracowników z tych podmiotów, w tym: -min. 396 osób w wieku 50 lat i więcej (K-218, M-178); -min. 773
osób o niskich kwalifikacjach (K-425, M-348); -min. 198 przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego; -min. 99
przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. Głównym celem P. jest wzrost konkurencyjności 990 przedsiębiorstw sektora MŚP z obszaru podregionu puławskiego woj.
Lubelskiego w okresie 01/01/2019-31/12/2021. Usługi rozwojowe kierowane do pracowników MŚP pozwolą na nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy,
umiejętności lub kompetencji społecznych 1980 pracowników sektora MŚP, co przyczyni się do realizacji założonego celu głównego (średnio 2 UR na UP).
Głównym rezultatem będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez min. 1782 pracowników (K-981, M-801) oraz
realizacja celu rozwojowego min. 713 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki udziałowi w P. Pozwoli to na wzrost umiejętności i kwalifikacji
pracowników, co przełoży się na sprawniejsze i efektywniejsze działania przedsiębiorstwa, a tym samym wzrośnie jego konkurencyjność na wspieranym obszarze.
P. zakłada dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do BUR.
Przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie adekwatne do ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych w tym m.in: a) analiza potrzeb rozwojowych (z wyłączeniem
wsparcia przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER); b) szkolenia; c)
doradztwo. P. realizowany w partnerstwie: Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o. - lider; Netrix Group Sp. z o.o. - partner.

INSTYTUT ROZWOJU I INNOWACJI EURO-KONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.1. Usługi rozwojowe dla MMŚP

Brak poddziałania

10 731 600,00

10 731 600,00

9 121 860,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Usługi rozwojowe dla MŚP z podregionu lubelskiego

Cel główny projektu: Wzrost o 600 liczby przedsiębiorstw sektora MŚP z podregionu lubelskiego, które skorzystały z usług rozwojowych poprzez dofinansowanie
usług rozwojowych dla 3578 przedsiębiorców i pracowników oddelegowanych przez przedsiębiorców do końca 2023r. Wskaźniki rezultatu: 3221 osoby, które
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 540 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy
dzięki udziałowi w programie Wskaźniki produktu: 3578 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w
programie 716 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 1396 osób
pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 600 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w
programie Grupę docelową stanowią: 1) Przedsiębiorcy sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego oraz ich
pracownicy/kadra zarządzająca, 2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. Główne zadania: Usługi rozwojowe
dla MŚP

WSCHODNIA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.1. Usługi rozwojowe dla MMŚP

Brak poddziałania

17 907 890,00

17 907 890,00

15 221 706,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2023-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego

Projekt "Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego" skierowany jest do 1900 mikro, małych i średnich przedsiębiorców z
RPLU.10.01.00-06-0005/16
obszaru podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego. W projekcie weźmie udział 2940 (K-1617, M-1323) pracowników z tych podmiotów, w tym: -min. 590 osób
w wieku 50 lat i więcej (K-325, M-265); -min. 1150 osób o niskich kwalifikacjach (K-633, M-517); -min. 380 przedsiębiorstw działających w obszarze
inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego; -min. 190 przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności
1900 przedsiębiorstw sektora MŚP z obszaru podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego w okresie 01/01/2017-31/12/2018. Głównym rezultatem będzie
uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez min. 2650 pracowników (K-1458, M-1192) oraz realizacja celu rozwojowego min.
1368 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki udziałowi w projekcie. Pozwoli to na wzrost umiejętności i kwalifikacji pracowników, co przełoży się na
sprawniejsze i efektywniejsze działania przedsiębiorstwa, a tym samym wzrośnie jego konkurencyjność na wspieranym obszarze. Projekt zakłada dofinansowanie
kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do RUR za pomocą Karty Usługi przez
uprawnione podmioty spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24.05.2011r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i
Średnich Przedsiębiorstw. Przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie adekwatne do ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych w tym m.in: a) analiza potrzeb
rozwojowych (z wyłączeniem wsparcia przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania
2.2 PO WER); b) szkolenia; c) doradztwo. Projekt realizowany w partnerstwie: QS Zurich Sp. z o.o. - lider, SGS Polska Sp. z o.o. - partner.

"QS ZURICH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.1. Usługi rozwojowe dla MMŚP

Brak poddziałania

13 818 563,00

13 818 563,00

11 745 778,55

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-18

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim

Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności co najmniej 1334 przedsiębiorstw sektora MŚP w podregionie lubelskim poprzez objęcie co najmniej
RPLU.10.01.00-06-0005/17
3130 ich pracowników usługami rozwojowymi oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian zachodzących w gospodarce. Cel zostanie
osiągnięty do 30.06.2019 r. Wsparcie w projekcie jest realizowane w oparciu o podejście popytowe. Oznacza to zastosowanie mechanizmu dystrybucji środków
ukierunkowanego na możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez przedsiębiorcę odpowiadających na jego indywidualne potrzeby
rozwojowe. W związku z tym, to przedsiębiorca decyduje, jakiego wsparcia potrzebuje i sam dokonujea wyboru najlepszej według niego usługi rozwojowej. W celu
realizacji tego podejścia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowała i wdrożyła Bazę Usług Rozwojowych, za pośrednictwem której przedsiębiorcy
mogą dokonywać między innymi wyboru usługi rozwojowej. Wszystkie usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw z województwa lubelskiego finansowane ze środków
europejskich muszą być realizowane za jej pośrednictwem. Przedsiębiorca ponosi koszty za usługę rozwojową ze środków własnych, a następnie Operator
refunduje mu część kosztów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej. Projekt przewiduje wsparcie dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z podregionu lubelskiego, tj. m. Lublin, powiatu lubelskiego, lubartowskiego, świdnickiego i łęczyńskiego. Preferowani są przedsiębiorcy, którzy
uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER; przedsiębiorcy zgłaszający swoich pracowników
w wieku 50+ bądź pracowników o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie); przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji
województwa lubelskiego w kontekście realizacji celów strategicznych województwa; przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu i przedsiębiorcy zgłaszający do objęcia
wsparciem kobie

LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY S.A.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.1. Usługi rozwojowe dla MMŚP

Brak poddziałania

16 498 856,00

16 498 856,00

14 024 027,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko - zamojskim

Cel główny projektu: Wzrost konkurencyjności 600 MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim, poprzez nabycie/ potwierdzenie lub wzrost wiedzy w
RPLU.10.01.00-06-0005/18
zakresie kwalifikacji lub kompetencji społecznych przez 3403 KiM przedsiębiorców i ich pracowników, w tym 681 KiM w wieku 50+ oraz 1328 KiM o niskich
kwalifikacjach, w okresie od 01/9/2018 -30/9/2023 r. Wskaźniki rezultatu: 3063 KiM, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu (90% uczestników projektu) 540 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie (90%
MŚP) Wskaźniki produktu: 3403 KiM pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie 681 KiM
pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 1328 KiM o niskich kwalifikacjach
objętych wsparciem w programie 600 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie Grupę docelową stanowią: 1)
Przedsiębiorcy sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim oraz ich
pracownicy/kadra zarządzająca, 2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. Realizowane zadanie: Usługi
rozwojowe dla MŚP

STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.1. Usługi rozwojowe dla MMŚP

Brak poddziałania

17 705 809,00

17 705 809,00

15 049 937,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2023-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Podmiotowy System Finansowania - podregion puławski

Celem projektu jest rozwój 240 przedsiębiorstw MSP z terenu subregionu puławskiego i realizacja celów rozwojowych (edukacyjnych i biznes.) tych firm i ich
RPLU.10.01.00-06-0010/16
pracowników (1575os), w okresie od 01.04.2017r. do 31.12.2018r. poprzez dofinansowanie kosztów usług rozwojowych w ramach PSF. Realizacja celu zmniejszy
problemy i bariery towarzyszące gr.docelowej podnosząc jej kwalifik.zawodowe-wiedzę, umiejętności, kompetencje,zmotywuje do powstania i utrzymania miejsc
pracy, prowadząc do adaptacyjności MSP,stymulując rozwój gospod.regionu, jego konkurencyjność. Dzięki realizacji projektu pojedyncze przedsiębior.mikro,
małe i średnie, w tym osoby fizyczne prow.działal.gospod. na teren.wojew.lubelskiego, posiadające siedzibę (filię , delegat.,oddział lub innie prawnie dozwol.
formę organiz.) w podregionie puławskim i ich pracownicy/kadra zarządzaj.oraz osoby samozatrudnione uczestnicząc w usługach rozwoj. nabędą, potwierdzą lub
wzrośnie u nich wiedza, umiejętności, kwalifik. lub kompetencje społ.Wśród uczestników zakłada się udział min. 20% -315 osób w wieku 50+ oraz min. 39% -615
osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącz.). Pracownicy zostaną skierowani przez swego pracodawcę do skorzystania z usługi rozwoj. Projekt zakłada udział
co najmniej 240 MSP, w tym 48MSP działający w obszarach inteligent. Specjaliz. WL i 24przedsiębiorstw szybkiego wzrostu (kryterium premiujące 2 i 3). W
oparciu o złożony formularz i zawartą z MSP umowę wsparcia,przedsiębiorstwa otrzymają dofinan. kosztów usług rozwoj.(szkoleń, doradztwa, analizy potrzeb
rozwoj.) w ramach pomocy de minimis/pomocy publ.w limitach określonych w dokumentacji. Przedsiębiorcy w oparciu o popytowy charakter adaptacyjności
wybiorą przy pomocy Operatora projektu PSF –FPCP usługi rozwojowe wpisane do RUR za pomocą Karty Usługi, a świadczone przez uprawnione podmioty
zweryfik. w Bazie przez PARP. Po weryfik. dokumentacji rozliczeniowej MSP otrzyma od Operatora refundację kosztów poniesionych na daną usługę rozwoj

"PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.1. Usługi rozwojowe dla MMŚP

Brak poddziałania

7 917 525,00

7 917 525,00

6 720 525,00

84,88 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Nowy start

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępu do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 50 os. zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie
RPLU.10.02.00-06-0001/15
dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, należących do jednej z grup: 1) os. w wieku powyżej 50 lat, 2)
os. o niskich kwalifikacjach wg. poziomów ISCED, 3) os. z niepełnosprawnością, 4) os. bezrobotne, 5) os. bierne zawodowo oraz 6) os. z terenów wiejskich. W
ramach projektu uczestnicy/czki zostaną objęci 4 formami wsparcia tj. indywidualnym oraz grupowym poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy,
szkoleniem zawodowym oraz 3 lub 4-miesięcznymi stażami zawodowymi u wybranych pracodawców. W ramach projektu zostaną wypracowane produkty: 160
godzin dydaktycznych GPZ, 300 godzin zegarowych IPZ w tym 50 opracowanych Indywidualnych Planów Działania, 200 godzin zegarowych pośrednictwa pracy,
900 godzin dydaktycznych zajęć szkoleniowych oraz 50 3 lub 4-miesięcznych staży zawodowych. Projekt umożliwi uczestnikom uzupełnienie lub nabycie nowych
kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie możliwości ich zatrudnienia.

FUNDACJA "FUNDUSZ INICJATYW"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

933 712,50

933 712,50

793 655,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2017-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nowa Szansa

Cel główny: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 60 osób (33K,27M) zamieszkujących (w rozumieniu KC) woj. lubelskie, będących osobami zwolnionymi z
przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, poprzez poradnictwo zawod. i IPD, doradztwo
psychologiczne, staże, pośrednictwo pracy i szkol.zawodowe w zakresie: montaż odnaw. źródeł energii/ pracownik kancelaryjny/ spec. ds. funduszy / telemarketer
oraz podjęcie zatrudnienia przez 33 os. do 30.IX.2017r. Kluczowe rezultaty: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały
zatrudnienie- 33; Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w
programie- 60; Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 48- 33 GD projektu jest 60 osób (33K, 27M) zamieszkujących (w rozumieniu
KC) woj. lubelskie, będących osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu. GD stanowią w 100% osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu. W skład GD wchodzą: a) w 55% K b) w 40% osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej. Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby,
które posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Zadania w ramach projektu: 1. Rekrutacja 2. Identyfikacja potrzeb, poradnictwo zawodowe i
utworzenie IPD. 3. Poradnictwo psychologiczne. 4. Szkolenia 5. Staże 6. Pośrednictwo pracy.

RPLU.10.02.00-06-0001/16

CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

862 803,50

862 803,50

733 382,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompleksowy outplacement na Lubelszczyźnie

CEL: Wzrost zdolności do podjęcia i/lub utrzymania zatrudnienia u min.90%uczestników projektu(min.72kobiety i 48 mężczyzn)o cechach zgodnych z niżej
określoną grupą docelową poprzez realizację zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia obejmującego kompleksowy program typu outplacement
zawierający indywidualne doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania,indywidualne wsparcie psychologiczne,pośrednictwo
pracy,szkolenia zawodowe,staże zawodowe,w okresie: I 2019r.- XII 2019. GRUPA DOCELOWA: Grupę docelową projektu stanowi 120os.(min.72 kobiety i 48
mężczyzn)z obszaru woj.lubelskiego(os.fizyczne,które pracują lub zamieszkują na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów KC),w tym:pracownicy
przewidziani do zwolnienia(maks.12os.)lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dot.zakładu pracyos.zwolnione z przyczyn dot.zakładu pracy w okresie nie
dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do proj.(min.108os.) Dodatkowo w projekcie przewidziano uczestnictwo:min.48os.o niskich kwalifikacjach(do
poziomu ISCED 3 włącznie)lub w os.wieku 50 lat i więcejmin.6os.z niepełnosprawnościamimin.72 kobiety ZADANIA:Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z
opracowaniem Indywidualnego Planu DziałaniaIndywidualne wsparcie psychologicznePośrednictwo pracySzkolenia zawodoweStaże zawodowe GŁÓWNE
REZULTATY:Liczba os.,które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie na poz.min.55%całkowitej liczby os.,które zakończyły udział w
projekcie-min.66os.Liczba os.,które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu na poz.min.80%całkowitej liczby os.,które zakończyły
udział w projekcie-min.96os.

RPLU.10.02.00-06-0001/17

VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 784 410,56

1 784 410,56

1 516 748,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego

Celem projektu jest większy dostęp do zatrudnienia lub jego kontynuacji w wyniku wsparcia samozatrudnienia poprzez działania typu outplacement w formie
udzielenia pożyczek 35 osobom stanowiacym grupę docelową z woj lubelskiego do 31 grudnia 2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przewidzianych dla Osi Priorytetowej 10 – Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian. Rezultatem
projektu będzie utworzenie 35 nowych miejsc pracy. Ww. Instrumenty finansowe będą wdrażane przy wykorzystaniu struktury funduszu funduszy, o którym mowa
w art. 2 ust. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., a który zostanie utworzony w strukturze
Wnioskodawcy oraz będzie przez niego, jako menadżera funduszu funduszy, zarządzany. Udostępnianie przez fundusz funduszy wsparcia ostatecznym odbiorcom
nastąpi poprzez pośredników finansowych wybranych przez menadżera funduszu funduszy zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, w drodze otwartego,
przejrzystego i niedyskryminującego postępowania opartego o obiektywne kryteria wyboru, w tym kryteria określone w art. 7 Rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. Zadaniem pośredników finansowych będzie dystrybucja środków projektu do ostatecznych odbiorców w ramach
produktów finansowych dostosowanych do wymogów zawartych w Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w RPO WL 2014-2020 oraz
uwzględniających bieżące warunki panujące na rynku. Do grupy pośredników finansowych projektu zaliczamy takie instytucje jak: fundusze pożyczkowe oraz
banki, w tym banki spółdzielcze. Wsparcie adresowane będzie do 3 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn
dotyczących zakładu pracy oraz osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia
do projektu z terenu województwa lubelskiego.

RPLU.10.02.00-06-0002/16

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

2 710 508,71

2 710 508,71

2 303 932,40

85,00 04 Wsparcie za pośrednictwem
Miejsca realizacji do
instrumentów finansowych: pożyczki lub uzupełnienia ręcznego
środki równoważne
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-30

2023-12-31

Pozakonkursowy

16 Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowy zawód-Nowy Start!

Grupę docelową w projekcie stanowią: a) pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, b)
osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, tj łącznie 60 osób (36K,24M),
które w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym: Pracownicy przewidziani do zwolnienia stanowią maksymalnie 10% grupy docelowej, tj. 6 osób. -Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, tj 54 osób (33K,21M) Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:
a)kobiety (min.60%-36os.) b)os.z niepełnosprawnościami (min.10%-6os.) c)os.o niskich kwalifikacjach (min.40%-24os.) d) os pow.50 r.ż. (min.40%-24 os.) Celem
głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia wśród 60 UP(36K, 24M), pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego
(zamieszkujące w rozumieniu KC), w tym osób niepełnosprawnych, pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu woj. lubelskiego poprzez nabycie nowych kwalifikacji w okresie od 1.12.2018r. do 31.03.2020r
ZADANIA: -Identyfikacja potrzeb-IPD -Poradnictwo psychologiczne -Szkolenia zawodowe -Pośrednictwo pracy -Staże zawodowe W wyniku realizacji proj. min. 60%
UP uzyska kwalifikacje w roz. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. UP podejmą
zatrudnienie zgodnie ze wskaźnikami efektywności zatrudnieniowej, min.55% wszystkich UP.

RPLU.10.02.00-06-0002/17

SZKOLENIA I EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

997 041,12

997 041,12

847 484,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-12-01

2020-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

ADAPTACJA I ROZWÓJ - program outplacement w woj. lubelskim

W ramach realizacji projektu „ADAPTACJA I ROZWÓJ - program outplacement w woj. lubelskim” dla pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu
RPLU.10.02.00-06-0004/17
pracy, będących na okresie wypowiedzenia oraz osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, uczestnicy, 80 osób w tym 44
Kobiet, objęci zostaną wsparciem: 1. Doradztwo zawodowe–IPD (3 spotkania X 2h = 6h/os) dla 80os; 2. Poradnictwo psychologiczne (3 spotkania X 4h = 12h/os)
dla 80os; 3. Szkolenia/kursy zawodowe (przeciętnie 40h/os) dla 60os; Rodzaj szkolenia zostanie wybrany na podstawie IPD spośród szkoleń dostosowanych do
potrzeb rynku pracy w zawodach działających w sektorze zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii,
budownictwem oraz gospodarką odpadami, wskazane sektory wpisują się w obszary inteligentnych specjalizacji wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Lubelskiego do 2020r. Szkolenie zakończone egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji/kompetencji i/lub uprawnień do wykonywania zawodu. 4. Płatne
3-miesięczne staże zawodowe powiązane ze szkoleniami realizowanymi w ramach projektu dla 40 uczestników. 5. Pośrednictwa pracy (12 spotkań X 4h = 40h/os)
dla 72os; 6. Bezzwrotne dotacje na działalność gospodarczą wraz ze wsparciem pomostowym (finansowym). a) ok. 6 osób otrzyma dotację i wsparcie pomostowe.
Gwarantujemy: -pokrycie kosztów badań lekarskich i egzaminów; -catering podczas szkoleń zawodowych; -stypendium szkoleniowe dla osób bezrobotnych x 6,50
PLN brutto/h szkolenia -stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 997,40 PLN netto za każdy miesiąc stażu. -wsparcie pomostowe przez pierwsze
6 miesięcy od rozpoczęcia działalności w ramach projektu; Planowane efekty: w ramach projektu po opuszczeniu programu, co najmniej 55% osób, które
zakończyły udział w projekcie, podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie. Wartość proj.1 386 758,40 PLN Projekt jest zgodny z SZOOP RPO Województwa Lu

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 386 758,40

1 386 758,40

1 178 744,64

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2020-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

W drodze po sukces

CEL GŁÓWNY: Podniesienie zdolności do ponownego zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki lub RPLU.10.02.00-06-0005/17
wsparcie rozwoju przedsiębiorczości u 108os.(60K/48M)-os.spełniających kryteria gr.doc.zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego,dzięki kompleksowemu
wsparciu outplacementowemu,w okresie od 09.2018 do 12.2019,skutkujące podjęciem zatrudnienia przez min.55%os. GRUPA DOCELOWA: Grupę doc.w
proj.stanowią os.fizyczne bezpośrednio korzystające ze wsparcia EFS- 108os.(w tym 60K i 48M),zamieszk.w roz.KC na obszarze woj.lubelskiego.Należą do niej:
a)pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwoln.z pracy z przyczyn dot.zakładu pracy (pracownicy przewidziani do zwolnienia będą stanowić
max.10%gr.doc.), b)os.zwolnione z przyczyn dot.zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do proj. Co najmniej 40%UP stanowią os.o
niskich kwalifik.(do poziomu ISCED 3 włącznie)[KRYT.PREM.2]. Co najmniej 5%UP stanowią os.z niepełnosprawnościami. DZIAŁANIA: 1. DORADZTWO ZAWODOWE Z
IPD 2. SZKOLENIA ZAWODOWE PROWADZĄCE DO NABYCIA KOMPETENCJI LUB KWALIFIKACJI 3. SZKOLENIA JĘZYKOWE PROWADZĄCE DO NABYCIA KOMPETENCJI LUB
KWALIFIKACJI 4. SZKOLENIA KOMPUTEROWE PROWADZĄCE DO NABYCIA KOMPETENCJI LUB KWALIFIKACJI CYFROWYCH 5. STAŻE/ PRAKTYKI ZAWODOWE 6.
POŚREDNICTWO PRACY 7. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: SZKOLENIA ORAZ DORADZTWO (INDYWIDUALNE I GRUPOWE) 8. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ: DOTACJE BEZZWROTNE I WSPARCIE POMOSTOWE (FINANSOWE I NIEFINANSOWE) REZULTATY: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły
pracę lub kontynuowały zatrudnienie-60 OKRES REALIZACJI: 01.09.2018r.- 31.12.2019r. WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.071.775,98zł

"O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

2 071 775,98

2 071 775,98

1 761 009,58

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Adaptacja przyszłości

CEL: Wzrost potencjału adaptacyjnego do zachodzących na rynku zmian i szans na zatrudnienie 70osób zwolnionych z przyczyn dot.zakładu pracy w okresie nie
dłuższym niż 6 mies.przed dniem przystąpienia do proj.,z terenu woj.lubelskiego,w tym:min. 40% osób w wieku 50 lat i więcej;min. 10% os. o niskich
kwalifikacjach;min. 5% os. niepełnosprawnych;min. 55% kobiet.Cel zrealizowany będzie do 30.04.2017r.,z uwzględnieniem na każdym etapie realizacji
proj.zas.równości szans i niedyskryminacji. Grupa Docelowa: 70osób zwolnionych z przyczyn dot.zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 mies.przed dniem
przystąpienia do proj.,z obszaru woj.lubelskiego ,w tym:min. 40% osób w wieku 50 lat i więcej;min. 10% os. o niskich kwalifikacjach;min. 5% os.
niepełnosprawnych;min. 55% kobiet. ZADANIA: a) doradztwo zawodowe - IPD; b) poradnictwo psychologiczne; c) szkolenia zawodowe, kończące się uzyskaniem
dokumentu potwierdzającego kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników; d) staże zawodowe; e) pośrednictwo pracy. Kluczowe REZULTATY-wskaźniki: produktu:Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie; rezultatu:Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (założono 55% efektywności zatrudnieniowej).

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 295 841,36

1 295 841,36

1 101 465,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Recepta na zwolnienie

Celem głównym projektu jest zwiększona zdolność do powrotu na rynek pracy i uzyskania zatrudnienia przez 50 Uczestników Projektu (30 kobiet i 20 mężczyzn),
RPLU.10.02.00-06-0008/15
których będą stanowić w 100% osoby zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które
zamieszkują (w rozumieniu przepisów KC) na obszarze powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, lubelskiego, kraśnickiego, łukowskiego, ryckiego,
tomaszowskiego, zamojskiego, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość, m. Lublin w woj. lubelskim, w tym co najmniej 40% Uczestników Projektu będą stanowić
osoby o niskich kwalifikacjach(GRUPA DOCELOWA), co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania 10.2 RPO WL poprzez ich uczestnictwo w
kompleksowym programie outplacementowym obejmującym następujących 5 form wsparcia: 1.Indywidualne doradztwo zawodowe (wraz z opracowaniem IPD)
dzięki któremu określone zostaną potrzeby i predyspozycje zawodowe UP; 2.Indywidualne poradnictwo psychologiczne, dzięki któremu UP podniosą motywację do
działania i pewność siebie, 3. Pośrednictwo pracy pod kątem wyboru przez UP stażu i/lub zawodu zgodnego z uzyskanymi w ramach projektu kwalifikacjami i
doświadczeniem, 4. Szkolenia zawodowe z zakresu zielonych zawodów dla UP, u których zidentyfikowano potrzebę nabycia, podniesienia lub uzupełnienia
kwalifikacji; 5.Staże służące zdobyciu doświadczenia zaw. wymaganego przez pracodawców w zawodzie zgodnym z odbywanym szkoleniem zawodowym. Projekt
realizowany będzie w okresie od 01.06.2016 r. do 30.04.2017 r. Wskaźniki: Liczba osób,które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały
zatrudnienie:28; Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w
programie:50.

NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

993 096,25

993 096,25

844 131,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2017-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.10.01.00-06-0004/18

RPLU.10.02.00-06-0006/15

Outplacement - zobacz nową perspektywę

Celem projektu jest zwiększenie potencjału zaw. zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz uwarunkowaniami indywidualnymi umożliwiające podjęcie zatrudnienia
lub jego kontynuację co najmniej 14 uczestnikom projektu spośród 24 osób (w tym 14K i 10M; pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych
zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed
dniem przystąpienia do projektu), poprzez realizację programu outplacement (doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem IPD, poradnictwo psycholog.,
pośrednictwo pracy, szkolenia oraz staże) w terminie 1.12.2018-31.08.2019. Grupa docelowa: 24 osoby w wieku 18l i więcej (w tym 14K i 10M), zam. w
rozumieniu Kodeku cywilnego w woj. lubelskim. Będą to: -pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących
zakładu pracy, -osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Co najmniej
40% uczestników projektu będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) lub osoby w wieku 50l i więcej. Działania projektu:
Doradztwo zawodowe Poradnictwo psychologiczne Pośrednictwo pracy Szkolenia Staże. Wskaźniki projektu: Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z
pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie-24os. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły
pracę lub kontynuowały zatrudnienie- 14os.

Strategia na przyszłość

RPLU.10.02.00-06-0008/17

"FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OD-NOWA"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

443 892,95

443 892,95

377 309,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-12-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Projekt „Strategia na przyszłość” obejmuje kompleksowe wsparcie 70 osób (15 kobiet, 55 mężczyzn) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie
RPLU.10.02.00-06-0009/17
nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Szczególnym
wsparciem zostaną objęte osoby z niskimi kwalifikacjami oraz osoby powyżej 50 roku życia. Projekt realizowany przez Spółdzielnią Socjalną SIMPULS w
partnerstwie z Dudzic Rafał Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe oraz Benefit Projekt Andrzej Bożek Założeniem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej
oraz wzrost szans na zatrudnienie u min. 70 % uczestników w okresie od 01.06.2018 r. do 31.12.2019 r. Osiągnięcie zaplanowanego celu będzie możliwe poprzez
przejście pełnej ścieżki projektowej obejmującej: diagnozę kompetencji zawodowych wraz z utworzeniem IPD, oraz szkolenia zawodowe (operator koparko –
ładowarki, pracownik biurowy, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych z uwzględnieniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła,
monter wentylacji i klimatyzacji). Całoś dopełni pośrednictwo pracy wraz z 6 miesięcznym stażem, w trakcie, którego uczestnicy przekują zdobytą wiedzę w
umiejętności praktyczne, zwiększając swoją pozycję na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Efektem zakończenia całego procesu wsparcia będzie podjęcie
zatrudnienia przez co najmniej 55 % uczestników. Takie rozwiązanie pozwoli na osiągnięcie celu działania 10.2 RPO WL na lata 2014 - 2020 jakim jest wsparcie
usług adresowanych do przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian
gospodarczych. Podjęte działania przyczynią się do kontynuacji zatrudnienia przez osoby zagrożone utratą pracy, jak również zmniejszą ryzyko bezrobocia wśród
pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SIMPULS"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 227 766,32

1 227 766,32

1 043 601,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Fala możliwości

Projekt „Fala możliwości” obejmuje kompleksowe wsparcie 60 osób (15 kobiet, 45 mężczyzn) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Szczególnym
wsparciem zostaną objęte osoby z niskimi kwalifikacjami oraz osoby powyżej 50 roku życia. Projekt realizowany przez Dudzic Rafał Europejskie Centrum
Doradczo – Szkoleniowe w partnerstwie z Benefit Projekt Andrzej Bożek oraz Spółdzielnią Socjalną SIMPULS. Założeniem projektu jest poprawa sytuacji
zawodowej oraz wzrost szans na zatrudnienie u min. 70 % uczestników w okresie od 01.06.2018 r. do 31.12.2019 r. Osiągnięcie zaplanowanego celu będzie
możliwe poprzez przejście pełnej ścieżki projektowej obejmującej: diagnozę kompetencji zawodowych wraz z utworzeniem IPD, oraz szkolenia zawodowe
(magazynier z obsługą wózków jezdniowych specjalizowanych kat. I WJO, pracownik biurowy, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych z uwzględnieniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła, monter wentylacji i klimatyzacji). Całość dopełni pośrednictwo pracy wraz z 6
miesięcznym stażem, w trakcie, którego uczestnicy przekują zdobytą wiedzę w umiejętności praktyczne, zwiększając swoją pozycję na lokalnym i regionalnym
rynku pracy. Efektem zakończenia całego procesu wsparcia będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 55 % uczestników. Takie rozwiązanie pozwoli na
osiągnięcie celu działania 10.2 RPO WL na lata 2014 - 2020 jakim jest wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw przechodzących procesy
restrukturyzacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych. Podjęte działania przyczynią się do kontynuacji
zatrudnienia przez osoby zagrożone utratą pracy, jak również zmniejszą ryzyko bezrobocia wśród pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych.

RPLU.10.02.00-06-0010/17

EUROPEJSKIE CENTRUM DORADCZO - SZKOLENIOWE RAFAŁ DUDZIC

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 023 917,50

1 023 917,50

870 329,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Droga do kariery

Projekt jest kompleksowym programem wsparcia skierowanym do osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej, zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy. Osoby
te posiadają niewystarczające lub zdezaktualizowane kwalifikacje do podjęcia nowej pracy zawodowej oraz brakuje im informacji o możliwości zatrudnienia.
Formy wsparcia są dopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy i Uczestnika projektu, stwarzają szanse na wzrost poziomu samooceny, podniesienie
kwalifikacji zawodowych oraz językowych, zdobycie doświadczenia zawodowego i znalezienie zatrudnienia. Wsparcie przewidziane w projekcie to działania
skierowane do zwolnionych pracowników, tak aby dostosować ich kompetencje, kwalifikacje do potrzeb innych pracodawców oraz podnieść pozytywną
motywację do podjęcia zatrudnienia, w terminie od 01.06.2016r do 30.04.2017r. Miejsce interwencji: woj.lubelskie. Celem głównym projektu jest poprawa
zdolności do zatrudnienia u 60UP (39K/21M) os. zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu, w tym min. 40% os o niskich kwalifikacjach, dzięki kompleksowemu wsparciu szkoleniowo - doradczemu. Kluczowe rezultaty: rezultat projektu zostanie
uzyskany w sytuacji, gdy zatrudnienie (do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) podejmie min. 55 % os. (33UP) Grupę docelową stanowią: 60UP
(39K/21M) osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, 40% os o niskich
kwalifikacjach, zam. w rozumieniu KC na terenie woj. lubelskiego. Zadania przewidziane w ramach wsparcia: 1. Doradztwo zawodowe indywidualne wraz z IPD 2.
Poradnictwo psychologiczne indywidualne 3. Szkolenie zawodowe 4. Staż zawodowy 5. Pośrednictwo pracy.

RPLU.10.02.00-06-0011/15

PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

988 740,50

988 740,50

840 429,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Zaczynam od nowa

Projekt „Zaczynam od nowa” obejmuje kompleksowe wsparcie 50 osób (25 kobiet, 25 mężczyzn) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Szczególnym
wsparciem zostaną objęte osoby z niskimi kwalifikacjami oraz osoby powyżej 50 roku życia. Projekt realizowany przez Benefit Projekt Andrzej Bożek w
partnerstwie z Dudzic Rafał Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe. Założeniem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na
zatrudnienie u min. 70 % uczestników w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2019 r. Osiągnięcie zaplanowanego celu będzie możliwe poprzez przejście pełnej
ścieżki projektowej obejmującej: diagnozę kompetencji zawodowych wraz z utworzeniem IPD, oraz szkolenia zawodowe (magazynier z obsługą wózków
jezdniowych specjalizowanych kat. I WJO, operator koparko – ładowarki, pracownik biurowy). Całości dopełni pośrednictwo pracy wraz z 6 miesięcznym stażem,
w trakcie, którego uczestnicy przekują zdobytą wiedzę w umiejętności praktyczne, zwiększając swoją pozycję na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Efektem
zakończenia całego procesu wsparcia będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 55 % uczestników. Takie rozwiązanie pozwoli na osiągnięcie celu działania
10.2 RPO WL na lata 2014 - 2020 jakim jest wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników
ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych. Podjęte działania przyczynią się do kontynuacji zatrudnienia przez osoby zagrożone utratą pracy,
jak również zmniejszą ryzyko bezrobocia wśród pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych.

RPLU.10.02.00-06-0011/17

BENEFIT PROJEKT ANDRZEJ BOŻEK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

902 863,25

902 863,25

767 433,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Cel główny proj: Wyższa zdolność do ponownego zatrudnienia nabyta przez udział w kompleksowym wsparciu u 60 UP( min.36K) tj.os.zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zamieszkujących na terenie woj.lubelskiego( wg.Kodeksu
Cywilnego)osiągnięta od 07.2016 do 04.2017r Kluczowe rezultaty projektu.W ramach projektu po opuszczeniu programu co najmniej 55% osób tj.33 os., które
zakończyły udział w projekcie podejmie zatrudnienie. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.80% tj.48osób. Grupa docelowa:60
UP(min.36K) tj. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,w
tym:min.40% grupy docelowej tj.24 os. stanowią osoby powyżej 50 roku życia oraz min.40% grupy docelowej tj.24 os. stanowią osoby o niskich
kwalifikacjach,które zamieszkują na terenie woj.lubelskiego( wg.Kodeksu Cywilnego) Zadania: W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci co najmniej 2
formami wsparcia dostosowanymi do indywidualnych potrzeb odbiorców (poza IPD)tj.wsparcie indywidualne (IPD, doradztwo zawodowe),wzmocnienie
kompetencji przez szkolenia zawodowe (zakończone uzyskaniem certyfikatu akredytowanego przez PARP- VCC w przypadku pozytywnego zdania egzaminu
zewnętrznego), zdobycie doświadczenia zawodowego(3 miesięczne staże)i pośrednictwo pracy.

RPLU.10.02.00-06-0012/15

VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 476 374,40

1 476 374,40

1 254 918,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2017-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

ZAPRACUJ na lepszą przyszłość!

Celem głównym Projektu jest utrzymanie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy 120 osób(min.72 kobiet)w tym max.10%UP,tj.12 osób–pracownicy przewidziani
RPLU.10.02.00-06-0015/17
do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzących procesy restrukturyzacyjne),90%UP,tj.108 osób–osoby
zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,które pracują lub zamieszkują w woj.
lubelskim (w rozumieniu przepisów KC) prowadzące do aktywizacji zawodowej prowadzącej do podjęcia lub utrzymania zatrudnienia przez min.55%UP oraz
nabycia kwalifikacji lub kompetencji przez min.80%Uczestników Projektu w okresie:01.01.2019r.-31.10.2019r. GD składa się z 120 osób (min.72 kobiet),które
pracują lub zamieszkują w woj. lubelskim (w rozumieniu przepisów KC),tj. a)max.10%UP,tj.12 osób – pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni
zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przechodzących procesy restrukturyzacyjne). b)90%Uczestników Projektu,tj.108 osób – osoby
zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym: 40%Uczestbików Projektu,tj.
48 osób stanowią osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) - kryt.premiujące nr 2, a min.5%,tj.6 osoby z niepełnosprawnościami. Zadania:
1.Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania 2. Pośrednictwo pracy 3. Poradnictwo psychologiczne 4. Szkolenie
zawodowe i komputerowe prowadzące do zmiany,uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji lub kompetencji 5.Staże zawodowe

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 650 937,25

1 650 937,25

1 403 296,66

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-10-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

DZIAŁAJ! - nigdy nie jest za późno

CEL GŁÓWNY: wyższa zdolność do zatrudnienia oraz atrakcyjność zawodowa 144 osób zwolnionych z przyczyn dotyczacych zakładu pracy w okresie nie dłuższym
niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu (zgodnie z opisem grupy docelowej), z terenu woj. lubelskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), skutkująca
postępem w procesie poszukiwania zatrudnienia. Cel główny zostanie osiągnięty w okresie: 07.2018 - 11.2019 roku. GRUPA DOCELOWA: 144 osoby zwolnione z
przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, z terenu woj. lubelskiego (zgodnie z Kodeksem
Cywilnym). Skład grupy docelowej:min. 60% kobiet (tj. 87 kobiet),min. 5% os. niepełnosprawne (tj. 8 osób),min. 40% os.o niskich kwalifikacjach (do poz.ISCED 3
włącznie) (tj. 58 osób). ZADANIA:Doradztwo zawodowe połączone z IPD,Poradnictwo psychologiczne,Pośrednictwo pracy,Szkolenie„Zostań
przedsiębiorcą”,Wsparcie doradcze indywidualne,Przyznanie dotacji,Wsparcie pomostowe niefinansowe,Wsparcie pomostowe finansowe,Szkolenie
zawodowe,Staż zawodowy. REZULTATY: projekt będzie prowadził do:uzyskania kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min. 116 osób,podjęcia zatrudnienia
przez min. 80 osób.

RPLU.10.02.00-06-0016/17

PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

2 651 316,17

2 651 316,17

2 253 618,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2019-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy

Adresatami projektu pt. "Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy" są pracownicy przewidzianymi do zwolnienia oraz osoby zwolnione z przyczyn
dot.zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu woj.lubelskiego,które pracują lub zamieszkują na obszarze
woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów KC. Grupę docelową stanowią 144 osoby (w tym 87 kobiet) będące:pracownikami przewidzianymi do zwolnienia-co
najwyżej 14os.lubosobami zwolnionymi z przyczyn dot.zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu-min.130os. W
tym:kobiety-min.87os.os.z niepełnosprawnościami-min.8os.os.o niskich kwalifikacjach(do poziomu ISCED 3 włączenia)lub os.w wieku 50 lat i więcej-min.58os.
Celem głównym projektu jest WYŻSZA ZDOLNOŚĆ DO PONOWNEGO ZATRUDNIENIA/SAMOZATRUDNIENIA wśród 144 osób o cechach zgodnych z określoną grupą
docelową poprzez objęcie ich kompelsowym wsparciem w okresie 01.2019r.-04.2020r. prowadzącym do podjęcia pracy lub kontynuowania zatrudnienia przez
min.80 osób. Zadania merytoryczne w projekcie:Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidulanego Planu Działania dla 144os.Poradnictwo
psychologiczne dla 144os.Doradztwo indywidualne w zakresie przedsiębiorczości dla 12os.Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości" dla 12os.Przyznanie bezzwrotnych
środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 6os.Wsparcie pomostowe (niefinansowe i finansowe) dla 6os.Pośrednictwo pracy dla
132os.Szkolenie zawodowe dla 132os.Staże zawodowe dla 132os. W ramach realizacji projektu zostanie osiągnięty wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej"Liczba osób,które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie" na poziomie co najmniej 55% całkowitej liczby osób,
które zakończyły udział w projekcie tj.80 osób. Wnioskodawca zakłada, że Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu wyniesie min. 116 osób.

RPLU.10.02.00-06-0017/17

VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

3 339 309,37

3 339 309,37

2 838 412,96

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT- twoja szansa na rynku pracy

Cel: Podtrzymanie aktywności zawodowej poprzez dostosowanie kompetencji i/lub kwalifikacji do wymagań rynku pracy 60 osób (34K i 26M) w tym 54 (30K i
RPLU.10.02.00-06-0018/15
24M) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 mies. przed przystąpieniem do projektu i 6 (4K i 2M) przewidzianych do
zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie woj.
lubelskiego poprzez udzielenie pełnego wsparcia aktywizacyjnego w postaci doradztwa zawodowego, psychologicznego, pośrednictwa pracy, szkoleń i/lub staży
do końca 05.2017r. oraz zapewnienie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie 50% uczestników. Grupa docelowa: 60 osób (34K i 26M) w wieku
aktywności zawodowej zamieszkałych wg KC na terenie woj. lubelskiego, w tym 54 osoby (30K i 24M) zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie
nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i 6 (4K i 2M) pracowników przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Spośród uczestników projektu: 40% będzie osobami o niskich kwalifikacjach -24 (13K i 11M); 10% będzie osobami po
50r.ż. - 6 (3K i 3M); 25% będzie zamieszkiwało obszary wiejskie -15 (8K i 7M). Zadania: doradztwo zawodowe (indywidualne), wsparcie psychologiczno-doradcze
(poradnictwo psychologiczne, grupowe doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy), szkolenia zawodowe i staże. Rezultaty: -poznanie predyspozycji zawodowych
oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 60 osób (34K i 26M); -wzmocnienie motywacji, wiary w siebie przez 60 uczestników (34K i 26M); zwiększenie aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia przez 50 uczestników (28K i 22M); -nabycie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez min. 51
uczestników (28K i 23M); -uzupełnienie doświadczenia zawodowego przez min. 40 uczestników (22K i 18M); -podjęcie zatrudnienia przez min. 50% uczestników.

"BUSINESS SCHOOL" HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 018 516,80

1 018 516,80

865 739,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2017-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Podniesienie kwalifikacji

Głównym celem projektu jest wsparcie osób 80 osób w tym 8 k.nalezących do grupy zagrozonych utratą pracy lub osób które zostały zwolnione z pracy z przyczyn
RPLU.10.02.00-06-0018/17
zakładu pracy w ciagu ostatnich 6 mieś. zamieszkujących obszar woj lubelskiego, poprzez objecie ich wsparciem: - Indywidualne doradztwo zawodowe- w tym
utworzenie IPD - Indywidualne doradztwo psychologiczne - Szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym (prawojazdy C+E lub D) / książeczka
spawacza - staż zawodowy 3lub 6 mieś. - pośrednictwo pracy Cel zostanie osiagnięty w okresie od 01.06.2018- 31.05.2019r, dzięki zapewnieniu
zindywidualizowanego, wysokiej jakości, kompleksowego wsparcia. Potwierdzeniem jego osiągnięcia będzie m.in. uzyskanie przez uczestników uprawnień do
wykonywania zawodu kierowcy kat.C +E lub D / spawacza, zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Udział w
projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/czki nie ponoszą żadnych kosztów zw. z udziałem w projekcie. Zaplanowane działania mają charakter zindywidualizowany i
każdorazowo odpowiadać będą na sprecyzowane potrzeby każdego z uczestników zdiagnozowane w IPD. Wnioskodawca zaplanował szeroki wachlarz wsparcia, w
tym: IPD, poradnictwo psychologiczne, szkolenia i staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy. W ramach projektu po opuszczeniu programu co najmniej 55% osób
które zakończyły udział w projekcie, podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie.

AUTO-SZKOŁA WOTA SPÓŁKA JAWNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 583 629,08

1 583 629,08

1 346 084,71

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2019-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim.

Cel główny proj.:podniesiona zdolność do ponownego zatrudnienia 48os.(29K/19M)i podjęcie/utrzymanie zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu udziału w
proj.przez min.27os.(17K/10M)należących do grupy docelowe proj.z terenu woj.lubelskiego,do 31.05.2019 r. poprzez indywidualne i kompleksowe wsparcie w
proj. Grupę docelową w projekcie stanowią: a) pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
b) osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Jednocześnie pracownicy
przewidziani do zwolnienia będą stanowić maksymalnie 10% grupy docelowej. Udział w proj.weźmie 48os.(29K/19M)należących do w/wkategorii,z terenu woj.
lubelskiego(pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),co najmniej 40% UP stanowią osoby o
niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) lub osoby w wieku 50 lat i więcej. Działaniami przewidzianymi w proj.są: 1. Doradztwo zawodowe dla
48UP 2. Szkolenia zawodowe wybrane na podstaiwe zapotrzebowania UP dla 48UP 3. Staże zawodowe dla 32UP 4. Pośrednictwo pracy dla 48UP Rezultatami
realizacji proj.będzie m.in.: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie-min.27os.(min.55%UP) Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-min.44os.(min.90%UP)

RPLU.10.02.00-06-0020/17

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS -JURKIEWICZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

443 857,95

443 857,95

377 279,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2019-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nowa droga zatrudnienia

Cel gł.: Podniesienie zdolności do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia wśród min.90% z 204(124K,80M) pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni
zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz os.zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed
dniem przystąpienia do proj., w wieku 18 lat i więcej,zamieszkałych w woj.lubelskim,dzięki objęciu UP programem typu outplacement,zawierającym doradztwo
zawodowe,poradnictwo psychologiczne,kursy i szkolenia zaw.,pośrednictwo pracy i staż zaw.w okresie 01.06.2018-30.09.2019. GD: 204(124K,80M)pracownicy
przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz os.zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do proj., w wieku 18 lat i więcej,zamieszkałych w woj.lubelskim -w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego-dotyczy os.fizycznych. Zadania: 1. Doradztwo zawodowe 2. Poradnictwo psychologiczne 3. Kursy i szkolenia zawodowe 4. Pośrednictwo pracy 5. Staż
zawodowy Główny rezultat proj.: Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych
wsparciem w programie-124K,80M Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie-69K,44M

RPLU.10.02.00-06-0021/17

STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 926 079,87

1 926 079,87

1 637 167,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nowe kwalifikacje - nowe możliwości

Projekt "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości" realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ma na celu zwiększenie możliwości do zatrudnienia RPLU.10.02.00-06-0022/15
do 31.X.2017 roku 110 osób (w tym 55 kobiet, 55 mężczyzn)- pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie obejmujące kompleksowy program
typu outplacement zawierający: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże, bony na
zasiedlenie. Projekt jest skierowany do 110 osób (w tym 55 kobiet, 55 mężczyzn) -pracowników przewidzianych do zwolnienia (stanowią maksymalnie 10% grupy
docelowej tj. max.12 osób) i zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (co najmniej 40% grupy uczestników projektu ,tj. 48 osób stanowią osoby o niskich
kwalifikacjach (min.40os.) i osoby w wieku 50 lat i więcej (min.8 os.) z obszaru woje. Lubelskiego. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie lub
kontynuowanie pracy przez 66 Uczestników Projektu. Zaplanowane działania zakładają aktywny udział Uczestników Projektu oraz będą indywidualnie
dopasowane do każdego uczestnika na podst. opracowanego Indywidualnego Programu Działania dla każdego Uczestnika/ Uczestniczki Projektu. Wnioskodawca
zaplanował następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne i pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy i studia podyplomowe- dla
wszystkich Uczestników projektu wg indywidualnych potrzeb i wynikających z IPD oraz dodatkowo staże zawodowe i bony na zasiedlenie dla uczestników
wymagających wsparcia w tym zakresie.

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 518 931,20

1 518 931,20

1 291 091,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-01

2018-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Krok do pracy!

Celem gł.proj.jest: Podniesiona zdolność do podjęcia i utrzymania zatrudnienia u min.80% spośród 200 UP zwolnionych z pracy z przyczyn dot.zakładu pracy
RPLU.10.02.00-06-0022/17
zamieszkałych na obsz.WL,oraz podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia przez min.110 os.dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie w
okresie IX.2018-VIII.2020. Grupę docel.proj.stanowi 200 os.(120 K i 80 M); są to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż
6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Jeśli do udziału w projekcie zgłaszać się będą pracownicy przewidziani do zwolnienia to nie będą oni stanowić
więcej niż 10% GD. Proj.jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj.lubelskiego (os.fizycznych, kt.zamieszkują na obsz. woj.lubelskiego w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego). Wybór GD jest zg z SZOOP WL i adekw.do celu szczeg.RPO WL 2014-2020. Struktura gr. docel. -os.o niskich kwalifikacjach (do
poziomu ISCED 3 włącznie)-co najmniej 40% GD. -kobiety-min. 60% GD -os.z niepełnosprawnościami (min.6% GD) W ramach proj.zostaną podj.zadania, które będą
mieć na celu poprawę sytuacji zawodowej os. z grupy docelowej: 1Poradnictwo zawodowe połączone z utworzeniem IPD (dla 100% grupy docelowej);
2.Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (dla 100% grupy docelowej); 3.Pośrednictwo pracy (dla 100% grupy docelowej) 4.Szkolenia zawodowe (dla 160
Uczestników proj.-zgodnie z diagnozą potrzeb) 5.Staże zawodowe (dla 120 Uczestników proj.-zgodnie z diagnozą potrzeb) Rezultaty proj.to m.in.: -Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.110 UP -Liczba os.pracujących po zakończeniu udziału w projekcie: min. 110 UP

EURODORADZTWO SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 937 275,20

1 937 275,20

1 646 683,92

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Powrót do pracy!

Projekt "Powrót do pracy” skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku os. fiz. - uczą się, pracują lub zamieszkują na
obszarze woj. lubelsk. w rozumieniu przepisów KC, w przypadku os. bezdomnych, przebywają one na tym obszarze, a w przypadku innych podmiotów posiadają
jednostkę organiz. na obszarze woj. lubelsk.). Grupę docelową stanowi 90 Uczestników Projektu (48K/42M), przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych
zwolnieniem z pracy lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań na rzecz wzrostu szans na rynku
pracy 90 Uczestników Projektu (48K/42M) zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, w tym: przywrócenie zdolności do
zatrudnienia min. 50% Uczestników Projektu z terenu woj. lubelskiego do dn. 31.12.2019 r. Cel osiągnięty zostanie dzięki kompleksowym instrumentom wsparcia
uwzględniającym obejmującą wszystkie formy pomocy możliwe do realizacji w ramach projektu, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika jako
niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub utrzymania/uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu
realizowane do dn. 31.12.2019 r. Główne wskaźniki projektu: 1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 50 os.;
w tym: 27K, 23M. 2. Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w
programie: 90 os.; w tym: 48K, 42M. Główne zadania w projekcie: 1. Doradztwo specjalistyczne. 2. Szkolenia zawodowe. 3. Staże zawodowe. 4. Aktywizacja
zawodowa. Formy wsparcia zostaną zrealizowane zgodnie z art. 18 Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy. Usługi szkoleniowe będą
realizowane przez Instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy.

INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK INFORMACYJNYCH INBIT SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 370 660,94

1 370 660,94

1 165 061,79

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

RPLU.10.02.00-06-0023/17

Od zwolnienia do zatrudnienia

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest podniesienie zdolności do ponownego zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb
regionalnej gospodarki przez 80 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu, w tym min. 40% osób stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach zamieszkujące na terenie woj.lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) od
06.2016 do 05.2017r. CEL ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ zaplanowanie szeregu działań ze wsparcia indywidualnego i kompleksowej aktywizacji zawodowej.
Zostanie zorganizowanych 6 form wsparcia: doradztwo zawodowe (typ projektu 1 a) połączone z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla każdego
uczestnika projektu, poradnictwo psychologiczne (1 b), pośrednictwo pracy (1 c), szkolenia zawodowe (1 d), staż zawodowy (1 e ), dodatek relokacyjny (1 g).
GRUPA DOCELOWA: 80 (48 kobiet/ 32 mężczyzn) osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem
przystąpienia do projektu, zamieszkujące na terenie woj.lubelskiego. Min. 40% grupy docelowej (min.32 osoby) stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach tj.
posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO). REZULTATY:
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie - min.55%; Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz
osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie -80 osób.

RPLU.10.02.00-06-0024/15

"O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 550 163,84

1 550 163,84

1 317 639,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2017-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie

GŁÓWNYM CELEM projektu jest podniesienie zdolności powrotu na rynek pracy i uzyskania zatrudnienia w okresie 1 wrzesień 2018r. - 30 kwiecień 2020r. przez
80 osób (30 K i 50 M) zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Jenocześnie
pracownicy przewidziani do zwolnienia to max. 10% GD. Ponadto co najmniej 40% UP stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3
włącznie) lub osoby w wieku 50 lat i więcej. Osoby w ramach ww. grupy docelowej spełniać będą ponadto poniższe warunki: - nie uczestniczą w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym; - nie uczestniczyły w szkoleniu w okresie do 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie; - zamieszkują ( w roz. przepisów
KC) na terenie woj. lubelskiego. W okresie max. 3 miesięcy od przystąpienia UP do projektu zostanie przedstawiona im adekwatna oferta zatrudnienia, dalszego
kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Wnioskodawca zapewni UP wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zadowowo- edukacyjnej. 100% UP
zostanie objętych doradztwem zawodowym wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania. Dodatkowo dla każdego uczestnika przewidziano następujące
elementy wsparcia: poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staż zawodowy. Projekt zakłada wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej: "Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie" na poziomie co najmniej 55% całkowitej liczby
osób, które zakończyły udział w projekcie.

RPLU.10.02.00-06-0024/17

FUNDACJA "ECO"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 405 027,08

1 405 027,08

1 194 273,01

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca - program outplacement w województwie lubelskim

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 70 osób fizycznych które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy z ter. woj. lubelskiego poprzez
kompleksowe działania aktywizujące prowadzące do zatrudnienia w okresie do 31 maja 2018r. Grupa docelowa to os. zwolnione lub zagrożone zwolnieniem z
pracy z przyczyn zakładu pracy. Projekt zakłada objęcie wszystkich uczestników Indywidualnymi Planami Działania zgodnie ze standardem określonym w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Uczestnikom zostanie zagwarantowane kompleksowe wsparcie, które będzie się składało z IPD oraz
doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, kursów/studiów podyplomowych, staży zawodowych, wsparcia w postaci dodatku
relokacyjnego oraz zatrudnienia subsydiowanego. Wszystkie formy wsparcia będą prowadziły do zmiany lub podniesienia kwalifikacji/kompetencji,a następnie
podjęcia zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki. Wskaźniki rezultatu: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały
zatrudnienie-39 os. (21K,18M).

RPLU.10.02.00-06-0027/15

ENTERPRISE INVESTMENT ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KATARZYNA KSIĄŻEK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 225 332,24

1 225 332,24

1 041 532,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-09-01

2018-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

I Ty wrócisz do zawodowej gry!

CEL GŁÓWNY:Nabycie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zgodnych ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców z regionu działających w sektorze
zielonej gospodarki przez 72 (44K/28M) osoby zwolnione z przyczyn dot.zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu, zamieszkujące w woj.lubelskim (w rozum. KC),poprzez uzyskanie w okresie 1.06.2016-30.06.2017 wsparcia outplacementowego, obejmującego (w
zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości określonych podczas doradztwa zawodowego z IPD):szkolenia zaw.,poradnictwo
psychologiczne,staż,pośrednictwo pracy,dodatek relokacyjny, umożliwiającego podjęcie nowego zatrudnienia przez min.55% Uczestników Projektu. GRUPA
DOCELOWA:72 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym
min.60% kobiet (tj.min. 44osoby) i min.50% osób z niskimi kwalifikacjami lub osób powyżej 50 r.ż.(tj. min.36 osób).Projekt jest skierowany do osób z obszaru
woj.lubelskiego- zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI: doradztwo zawodowe z
IPD, szkolenia zawodowe, poradnictwo psychologiczne, 3-miesięczne staże zawodowe powiązane ze szkoleniami, pośrednictwo pracy, dodatek relokacyjny.
KLUCZOWE REZULTATY PROJEKTU: liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie-min.55% Uczestników Projektu tj.
min.40 osób; liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- min.80% Uczestników Projektu tj. min.58 osób.

RPLU.10.02.00-06-0033/15

NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 191 450,53

1 191 450,53

1 012 732,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2017-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Krok w przyszłość!

Celem proj. jest: Wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia, w okresie 06.2018-11.2019 r., 60 os. (33K,27M; w tym 24 os o niskich
kwalifikacjach) zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego i będących os. pozostającymi bez zatrudnienia- zwolnionymi z przyczyn dot. zakładu pracy w
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, poprzez kompleksowe wsparcie uwzględn. pełną ofertę wsparcia obejm. wszystkie
formy pomocy, które zostaną zidentyfik. u danego uczest.: wsparcie w zakładaniu własnej działalności gosp. lub nabyciu nowych (bądź uzupełnienia już
posiadanych) kwalifikacji lub kompetencji zawod. oraz doświadczenia zawod. Grupę docel. stanowi 60 os. dorosłych (33K,27M) będących os. zwolnionymi z
przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do proj., zamieszkujących w woj. lubelskim oraz będących os.
pozostającymi bez zatrudnienia (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo). Ponadto min. 40% uczestników (24os) to os. o niskich kwalifikacjach. W ramach proj.
uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie dopasowane do ich potrzeb. 2 ścieżki wsparcia: 1) SAMOZATRUDNIENIE- poradnictwo zawodowe z IPD oraz
psychologiczne, szkolenia i doradztwo, środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pośredn. pracy 2) ZMIANA/ UZUPEŁNIENIE KWALIFIKACJI I
KOMPETENCJI ZAWOD.- poradnictwo zawod. z IPD i psychologiczne, szkolenia prowadzące do nabycia/ uzupełn. kwalifikacji lub kompetencji zawodowych i staże,
pośrednictwo pracy. Zakładanymi rezultatami projektu jest podjęcie zatrudnienia w wyniku udziału w projekcie przez min. 55% jego uczestników.

RPLU.10.02.00-06-0034/17

GDELA KRYSTYNA AKUSTICA.MED

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 029 352,50

1 029 352,50

874 949,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2019-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Zmiany na lepsze! - kompleksowy outplacement dla osób zwolnionych

Cel projektu: Wyższa motywacja i zdolność do ponownego zatrudnienia wśród 60UP, tj. osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego (w rozumieniu przepisów KC) nabyta poprzez udział
w kompleksowym wsparciu w ramach projektu w okresie od 06.2016-04.2017. Grupa docelowa: 60 osób (w tym min. 36 kobiet) zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (w tym min. 50% os. o niskich kwalifikacjach) z terenu
woj.lubelskiego (w rozumieniu KC). Priorytetowo traktowani będą mieszkańcy powiatów bialskiego, chełmsko-zamojskiego i puławskiego oraz os. z
niepełnosprawnościami. Zadania: 1.Doradztwo zawodowe obejmujące opracowanie/aktualizację dla każdego UP IPD. 2.Poradnictwo psychologiczne obejmujące
mentoring. 3.Szkolenia zaw. 4.Staże zaw. 5.Pośrednictwo pracy. Główne rezultaty: 1)W ramach projektu po opuszczeniu programu co najmniej 55% osób, które
zakończyły udział w projekcie, podejmie zatrudnienie w oparciu o: a)stosunek pracy (zatrudnienie na nieprzerwany okres min. 3 miesięcy, przynajmniej na 1
etatu), b)stosunek cywilnoprawny (umowa zawarta na minimum trzy miesiące oraz wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), c)samozatrudnienie.

RPLU.10.02.00-06-0035/15

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 253 126,88

1 253 126,88

1 065 157,84

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

CZAS NA ZMIANY

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału adapcyjnego do zmian zachodzących na rynku pacy 60 (w tym min. 36 Kobiet) pracowników przedsiębiorstw
zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia (nie więcej niż 10 % UP, tj. 6 os., w tym 4 Kobiety) oraz os. zwolnionych w krótkim
terminie z przyczyn dot. zakładu pracy (min. 90% UP, tj. 54 os., w tym 32 Kobiety). Uczestnikami/czkami Projektu będą wyłącznie pracownicy przedsiębiorstw
posiadających siedzibę lub j. organ. na terenie woj. lubelskiego, zatrudnieni na terenie woj. lubelskiego lub os. pozostające bez pracy, które zamieszkują w rozum.
KC na obszarze woj. lubelskiego. Cel główny zostanie osiągnięty w okresie realizacji proj., tj. od 07.2018 do 04.2019 r. Zadania: 1/ Doradztwo zawodowe z
tworzeniem IPD (4h/UP); 2/ Poradnictwo psychologiczne (8h/UP); 3/ Szkolenia podnoszące kwalifikacje i/ lub kompetencje zawodowe z certyfikacją
rozpoznawalną i uznawaną w danym środowisku, sektorze, branży (120h/gr.); 4/ Średnio 4- miesięczne Staże Zawodowe; 5/ Indywidualne Pośrednictwo Pracy
(12h/UP). Efekty wsparcia: -opracowanie IPD dla 60 UP, -wzrost wiary we własne możliwości wśród 60 UP, -nabycie kwalifikacji i/ lub kompetencji zawod. wśród
60 UP, -nabycie doświadczenia poprzez staże zawodowe wśród 60 UP, -podniesienie umiejętności poruszania się na rynku pracy wśród 60 UP. Co najmniej 55%
Uczestników (33 os.) podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie. Wartość projektu: 989 790,00 zł.

RPLU.10.02.00-06-0035/17

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJA NOWY STAW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

989 790,00

989 790,00

841 321,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2019-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

„KIERUNEK: SUKCES”

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności zawodowej 80 uczestników projektu (w tym minimum 8 kobiet) należących do grupy osób zwolnionych z przyczyn
RPLU.10.02.00-06-0039/17
dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz do grupy pracowników przewidzianych do zwolnienia i
zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie 01.05.2018-31.07.2019 r. Cel zostanie osiągnięty dzięki zapewnieniu
zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia. Potwierdzeniem jego osiągnięcia będzie m.in. uzyskanie przez uczestników uprawnień do
wykonywania zawodu kierowcy kat.C+E lub kat.D, zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Udział w projekcie
jest bezpłatny. Uczestnicy/czki nie ponoszą żadnych kosztów zw. z udziałem w projekcie. Zaplanowane działania mają charakter zindywidualizowany i
każdorazowo odpowiadać będą na sprecyzowane potrzeby każdego z uczestników zdiagnozowane w IPD. Wnioskodawca zaplanował szeroki wachlarz wsparcia, w
tym: IPD, poradnictwo psychologiczne, szkolenia i staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy. W ramach projektu po opuszczeniu programu co najmniej 55% osób
które zakończyły udział w projekcie, podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie.

AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - EDUKACYJNYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 355 819,52

1 355 819,52

1 152 446,59

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Lubelskie Centrum Aktywizacji Zawodowej

Cel główny: Zwiększone szanse na rynku pracy dzięki nabytym kwalifikacjom/kompetencjom zawodowym u 100 os. (60K i 40M) z terenu WL (zgodnie z KC), w
RPLU.10.02.00-06-0040/17
wyniku realizacji kompleksowego programu doradztwa, pośrednictwa, szkoleń oraz staży, osiągnięta do 31.07.2020 r. Projekt skierowany jest do pracowników
przewidzianych do zwolnienia / zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy / którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu
pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Przewidziano preferencje w trakcie rekrutacji dla os. z grup
defaworyzowanych na rynku pracy, tj. ON, os. o niskich kwalifikacj., os. 50+, os. zamieszkujących obszary wiejskie. WN zarezerwował dla tych os. określoną liczbę
miejsc w projekcie. Obejmuje on doradztwo zakońćzone IPD, szkolenia, pośrednictwo oraz staże. Rezultatem projektu będą zwiększone szanse powrotu na rynek
pracy po procesach restrukturyzacyjnych. Wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego będzie Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub
kontynuowały zatrudnienie, osiągnięty na poziomie min. 55%GD. WARTOŚĆ DODANA: Wartością dodną projektu będzie: pozytywny wpływ wsparcia proj. na
otocznie UP. Os. te dadzą pozytywny przykład w swoim otoczeniu i wpłyną na nie motywująco, przyczyniając się do zwiększenia aktywności zawodowej u innych
osób zagrożonych zwolnieniami, bądź zwolnionych. Projekt przyczyni się też do promocji integracji europejskiej oraz inicjatyw z EFS. Bez wsparcia EFS powyższe
rezultaty nie byłyby możliwe. SKRÓTY: WN-Wnioskodawca KP-Koordynator Projektu AKP-Asystent Koordynatora Projektu UP-Uczestnik Projektu ON-Osoba
Niepełnosprawna GD-Grupa Docelowa K-Kobiety M-ężczyźni KZ-Kadra Zarządzająca WL-Województwo Lubelskie Działania naprawcze w przypadku rozbieżności
rzeczywistych postępów : WN przeprowadzi analizę przyczyn powodujących rozbieżności oraz wdroży zmiany organizacyjne, kadrowe lub inne wymagane na
potrze

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY MARKIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 015 427,50

1 015 427,50

863 113,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-12-01

2020-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

PRACA DLA AKTYWNYCH

Projekt realizowany będzie na obszarze powiatu puławskiego w okresie 1.06.2018 do 30.04.2020 r. Skierowany jest do 60 osób z terenu powiatu puławskiego (w
tym min. 33 kobiet) zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Minimum 40% uczestników projektu stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w
wieku 50+. Głównym celem projektu jest: Zwiększony dostęp do zatrudnienia 60 osób( w tym min.33 kobiet) zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na
terenie powiatu puławskiego, zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu w okresie do 30.04.2020 r. Realizacja projektu obejmuje zaplanowane, kompleksowe
działania mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w
nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Działania przewidziane w projekcie to:
doradztwo zawodowe (indywidualne ),szkolenia i staże zawodowe subsydiowane zatrudnienie i pośrednictwo pracy. Zaplanowane w projekcie wsparcie
odpowiada zdiagnozowanym potrzebom pracodawców działających w sektorze zielonej gospodarki. Projekt zakłada 55% efektywność zatrudnieniową.

RPLU.10.02.00-06-0041/17

DARIUSZ OSIAK "BIURO PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
UE"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 408 607,66

1 408 607,66

1 197 316,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2020-04-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Perspektywa sukcesu

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności zawodowej 80 uczestników projektu (w tym minimum 8 kobiet) należących do grupy osób zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy oraz do grupy pracowników przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn
dotyczących zakładu pracy. Cel zostanie osiągnięty w okresie 01.06.2016 r. - 31.12.2017 r. dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości
kompleksowego wsparcia. Potwierdzeniem jego osiągnięcia będzie m.in. uzyskanie przez uczestników uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy kat.C+E lub
kat.D, zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/uczestniczki nie
ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Zaplanowane zadania mają charakter zindywidualizowany i każdorazowo odpowiadać będą na
sprecyzowane potrzeby każdego z uczestników, zdiagnozowane w IPD. Wnioskodawca zaplanował szeroki wachlarz wsparcia, w tym: poradnictwo zawodowe
(IPD), poradnictwo psychologiczne, szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz dodatki relokacyjne. W ramach projektu po opuszczeniu programu co
najmniej 55% osób, które zakończyły udział w projekcie, podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie.

RPLU.10.02.00-06-0042/15

INSTYTUT ROZWOJU I INNOWACJI EURO-KONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 879 185,96

1 879 185,96

1 597 308,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2018-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Od zwolnienia do zatrudnienia

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia poprzez zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji 100 osób (w tym 40kobiet) RPLU.10.02.00-06-0043/15
zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z zakładów pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu powiatów bialskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego,
lubelskiego, parczewskiego oraz miasta Biała podlaska i Lublin poprzez udział w oferowanych formach wsparcia w projekcie do 28 lutego 2019 roku. Dzięki
udziałowi w projekcie uczestnicy proj. zdobędą wiedzę dot. aktualnej sytuacji na rynku pracy, metod i form poszukiwania pracy oraz praw i obowiązków
związanych z zatrudnieniem poprzez uczestnictwo w warsztatach grupowych oraz indywidualnym doradztwie zawodowym i pośrednictwie pracy. Uczestnicy
projektu nabędą również umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, komunikacji i negocjacji z pracodawcą oraz współpracownikami, rozwiązywania
konfliktów i radzenia sobie ze stresem dzięki udziałowi w warsztatach umiejętności interpersonalnych oraz indywidualnych spotkaniach z psychologiem.
Uczestnicy projektu zdobędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb:
1.Operator wózków jezdniowych 2.Spawacz TIG i MAG 3.Prawo jazdy kat.C (lub C+E) + kwalifikacja wstępna przyśpieszona 4.Księgowy 5.Kurs komputerowy ECDL
Core 6.Bony na szkolenia związane z obsługą sprzętu ciężkiego 7.Bony na inne szkolenia zawodowe Dzięki udziałowi w w/w szkoleniach co najmniej 70 osób
uzyska dokument potwierdzający umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje. Uczestnicy projektu skorzystają również z udziału w maksymalnie 6
miesięcznych stażach dzięki którym uzyskają doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności wykonywania zawodu. Po zakończonym udziale w projekcie
co najmniej 55% uczestników projektu, którzy zakończył udział w projekcie, podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie.

LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 811 365,32

1 811 365,32

1 539 660,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Kierowca zawodowiec - II edycja

Celem głównym projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez 60 osób (6K, 54M) z terenu woj. lubelskiego, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu
pracy w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Cel zostanie osiągnięty dzięki ich udziałowi w programach typu outplacement, realizowanych w okresie realizacji projektu:
01.06.2018 - 30.06.2019 r. Stopień osiągnięcia celu głównego będzie wyrażony poprzez wartości liczbowe jego wskaźników rezultatu i produktu, które będą
mierzone w dniu przystąpienia danej osoby do projektu oraz do 4 tygodni od zakończenia jej udziału w projekcie. Grupę docelową projektu stanowi 60 osób (6K,
54M), które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, z terenu woj.
lubelskiego (zamieszkują na obszarze województwa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Główne rezultaty projektu: Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (poziom - 80%) i liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały
zatrudnienie (poziom - 55%). Projekt przewiduje realizację nastepujących zadań: 1. Doradztwo zawodowe, 2. Szkolenia i kursy: C, C+E, KWP; 3. Szkolenia i kursy:
D, KWP; 4. Pośrednictwo pracy.

RPLU.10.02.00-06-0043/17

OŚRODEK SZKOLENIA "KURSOR" KALUŹNIAK - SZTANDERA SPÓŁKA JAWNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

950 298,13

950 298,13

807 753,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

03 Wzmacnianie
konkurencyjności MŚP

ZIT

Mobilna Lubelszczyzna

Cel główny: Wzrost aktywności zawodowej 70 osób (7K, 63M) z terenu woj. lubelskiego, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, osiągnięty
poprzez ich udział w zindywidualizowanych programach typu outplacement realizowanych w okresie realizacji projektu – od 01.05.2018 r. do 31.07.2019 r.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią pracodawcy i ich pracownicy przechodzący procesy restrukturyzacyjne - osoby, które utraciły pracę z
przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, z terenu woj. lubelskiego (zamieszkują na
obszarze województwa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Główne rezultaty: 1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu – min. 80%. 2. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – min. 55%. Zadania: 1.
Doradztwo zawodowe, 2. Szkolenia i kursy: Kierowca ciężarówek, 3. Szkolenia i kursy: Kierowca autobusów, 4. Pośrednictwo pracy.

RPLU.10.02.00-06-0044/17

FUNDACJA MPM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

952 153,75

952 153,75

809 330,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Skuteczny outplacement

Cel główny: Wyższy poziom aktywności zawodowej 60 osób (6K, 54M) z terenu woj. lubelskiego, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
osiągnięty poprzez ich udział w zindywidualizowanych programach typu outplacement realizowanych w okresie realizacji projektu – od stycznia do listopada
2019 r. Stopień osiągnięcia celu głównego będzie wyrażony poprzez wartości liczbowe jego wskaźników rezultatu i produktu, które będą mierzone do 4 tygodni od
zakończenia udział w projekcie danej osoby. Grupa docelowa: Grupę docelową w projekcie stanowi 60 osób (6K i 54M) z terenu woj. lubelskiego (zamieszkują w
nim, w rozumieniu przepisów KC), które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia
do projektu. Główne rezultaty: 1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – min. 60%. 2. Liczba osób, które po
opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – min. 55%. Zadania: 1. Doradztwo zawodowe, 2. Szkolenia i kursy, 3. Pośrednictwo pracy.

RPLU.10.02.00-06-0045/17

INSTYTUT ROZWOJU I INNOWACJI EURO-KONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

859 485,00

859 485,00

730 562,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Źródło kwalifikacji

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności zawodowej 70 uczestników projektu (w tym minimum 4 kobiet) należących do grupy osób zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Cel zostanie osiągnięty w okresie 01.05.2018 r. - 30.04.2019 r. dzięki zapewnieniu
zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia. Potwierdzeniem jego osiągnięcia będzie m.in. uzyskanie przez uczestników uprawnień do
wykonywania zawodu kierowcy kat.C,C+E lub kat.D, zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Udział w
projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/uczestniczki nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Zaplanowane zadania mają charakter
zindywidualizowany i każdorazowo odpowiadać będą na sprecyzowane potrzeby każdego z uczestników, zdiagnozowane w IPD. Wnioskodawca zaplanował
szeroki wachlarz wsparcia, w tym: poradnictwo zawodowe (IPD), pośrednictwo pracy,szkolenia i staże zawodowe. W ramach projektu po opuszczeniu programu
co najmniej 60% osób, które zakończyły udział w projekcie, podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie.

RPLU.10.02.00-06-0046/17

O.S.K. EFEKT MARIUSZ POPKO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 219 397,16

1 219 397,16

1 036 487,59

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2019-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Na drodze do zatrudnienia

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 120 osób (60K i 60M), zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn
dotyczących zakładu pracy z terenu woj. lubelskiego w okresie 01.04.2018-30.06.2019r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.
GD to 120 osób (60 kobiet - K i 60 mężczyzn - M) zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy z
terenu woj. lubelskiego Rezultaty: -kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 55% Zadania: 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze 2.
Wsparcie szkoleniowe 3. Staże zawodowe 4. Pośrednictwo pracy

RPLU.10.02.00-06-0047/17

GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 852 463,52

1 852 463,52

1 574 593,99

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Autostrada kwalifikacji

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.09.2018-30.11.2019r. grupy 60 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 6K i 54M), zwolnionych z
przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu - poprzez zastosowanie zindywidualizowanych
instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej. Grupa docelowa to 60 osób (6 kobiet - K i 54 mężczyzn - M) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu
pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, z terenu woj. lubelskiego. Rezultaty: -kryterium efektywności zatrudnieniowej
na poziomie co najmniej 55% Zadania: 1. Doradztwo zawodowe wraz z IPd 2. Wsparcie szkoleniowe 3. Staże zawodowe 4. Pośrednictwo pracy

RPLU.10.02.00-06-0048/17

"NETRIX GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

989 219,10

989 219,10

840 836,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2019-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Skuteczna droga do aktywizacji

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.04.2018-30.06.2019r. grupy 60 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 6K i 54M), zwolnionych z
przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu - poprzez zastosowanie zindywidualizowanych
instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej. Grupa docelowa to 60 osób (6 kobiet - K i 54 mężczyzn - M) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu
pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, z terenu woj. lubelskiego. Rezultaty: -kryterium efektywności zatrudnieniowej
na poziomie co najmniej 55% Zadania: 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze 2. Wsparcie szkoleniowe 3. Staże zawodowe 4. Pośrednictwo pracy

RPLU.10.02.00-06-0049/17

ŁĘTOWSKI CONSULTING SZKOLENIA, DORADZTWO, ROZWÓJ MATEUSZ ŁĘTOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 022 219,10

1 022 219,10

868 886,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Drabina możliwości

Projekt "Drabina możliwości" obejmuje kompleksowe wsparcie 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Szczególnym
wsparciem zostaną objęte osoby z niskimi kwalifikacjami oraz osoby powyżej 50 roku życia. Projekt realizowany przez Europejskie Centrum Doradczo Szkoleniowe w partnerstwie z Fundacją Szkoły Polskie. Założeniem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na zatrudnienie u min. 70 %
uczestników w okresie od 01.06.2016 r. do 31.08.2017 r. Osiągniecie zaplanowanego celu będzie możliwe poprzez przejście pełnej ścieżki projektowej
obejmującej: diagnozę kompetencji zawodowych wraz z utworzeniem IPD, grupowe warsztaty aktywizujące oraz szkolenia zawodowe (operator koparko ładowarki, pracownik biurowy, multimedia w reklamie, specjalista ds. funduszy UE). Całości dopełni pośrednictwo pracy wraz z 6 miesięcznym stażem, w trakcie,
którego uczestnicy przekują zdobytą wiedzę w umiejętności praktyczne, zwiększając swoją pozycję na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Efektem zakończenia
całego procesu wsparcia będzie zatrudnienie co najmniej 55 % uczestników na podstawie umowy o pracę (min. 1/4 etatu) lub umowy cywilno - prawnej na min. 3
m-ce. Takie rozwiązanie pozwoli na osiągnięcie celu działania 10.2 RPO WL na lata 2014 - 2020 jakim jest wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw
przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych. Podjęte działania przyczynią się
do kontynuacji zatrudnienia przez osoby zagrożone utratą pracy, jak również zmniejszą ryzyko bezrobocia wśród pracowników przedsiębiorstw
restrukturyzowanych.

RPLU.10.02.00-06-0053/15

DUDZIC RAFAŁ EUROPEJSKIE CENTRUM DORADCZO-SZKOLENIOWE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

998 369,50

998 369,50

848 614,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe = gwarancja trwałości zatrudnienia

Celem gł. proj. jest wzrost atrakcyjności zawodowej 80 UP (w tym 30 kobiet) należących do grupy os. zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dł.
niż 6 m-cy,pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz pracowników przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dot.
zakładu pracy. Cel zostanie osiągnięty w okresie 01.05.2018 r. - 31.07.2019 r. dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego
wsparcia. Potwierdzeniem jego osiągnięcia będzie m.in. uzyskanie przez uczestników uprawnień zawodowych, zdobycie dośw. zawodowego i nabycie umiej.
poruszania się po rynku pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/uczestniczki nieponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.
Zaplanowane zadania mają charakter zindywidualizowany i każdorazowo odpowiadać będą nasprecyzowane potrzeby każdego z uczestników, zdiagnozowane w
IPD. Wnioskodawca zaplanował szeroki wachlarz wsparcia, w tym: poradnictwo zawodowe (IPD), szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwo pracy. W ramach
projektu po opuszczeniu programu co najmniej 55% osób, które zakończyły udział w projekcie, podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie

Nowe kwalifikacje - więcej możliwości

SOLVA S.C. I. SAMODULSKI T. KISIEL

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 035 866,00

1 035 866,00

880 486,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Celem gł. jest zwiększenie możliwości do zatrudnienia do 31.12.2019 roku 130 osób (w tym 65 kobiet)- pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych
RPLU.10.02.00-06-0055/17
zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego poprzez zindywidualizowane i kompleksowe
wsparcie obejmujące kompleksowy program typu outplacement zawierający: 1) doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, 2) pośrednictwo pracy, 3)
szkolenia, kursy, staże, 4) dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe Grupę doceową projektu stanowi 130 os. (w tym 65 K),
które spełniają warunki: - pracownicy przewidziani do zwolnienia (stanowią maks. 10% grupy docelowej, tj. 13 os.) lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn
dot. zakładu pracy, - osoby zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 mcy przed dniem przystąpienia do proj. -co najmniej 40% grupy
uczestników projektu, tj. 52 osoby stanowią osoby o niskich kwalifikacjach lub osoby w wieku 50 lat i więcej. 130 os skorzysta z poradnictwa zaw., 125 z
pośrednictwa pracy, 125 os. nabędzie kompetencje/kwalifikacje dzięki udziałowi w szkoleniach/kursach. 65 os. nabędzie dośw. zawodowe dzięku odbyciu staży, 5
os. otrzyma dotacje na rozp. dział. gosp,

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 670 142,60

1 670 142,60

1 419 621,21

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Kierowca zawodowiec

W ramach projektu, skierowanego do 69 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia
do projektu, w szczególności o niskich kwalifikacjach, z terenu woj. lubelskiego, zrealizowane zostaną działania mające na celu ich przywrócenie na rynek pracy.
W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące wsparcie: -IPD (indywidualny plan działania) -Poradnictwo psychologiczne -Szkolenie zawodowe -Staż
trwający trzy miesiące -Poradnictwo zawodowe -Pośrednictwo pracy Wszystkie działania realizowane w projekcie będą miały na celu osiągnięcie rezultatu jakim
jest uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu. Wnioskodawca, mając na uwadze cel projektu, będzie kierował się, na każdym etapie realizacji projektu,
nadrzędną zasadą maksymalnego dostosowania wsparcia do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Projekt realizowany będzie na terenie na terenie woj.
lubelskiego, w okresie: 01.06.2016 - 30.06.2018.

RPLU.10.02.00-06-0056/15

OŚRODEK SZKOLENIA "KURSOR" KALUŹNIAK - SZTANDERA SPÓŁKA JAWNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 249 089,12

1 249 089,12

1 061 725,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Czas na zmiany-wsparcie dla osób zwolnionych

OBSZAR REALIZACJI: woj.lubelskie GRUPA DOCELOWA: Grupę docelową w projekcie stanowi 120os.(72K i 48M,w tym ON)-pracowników przewidzianych do
zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy(max.10%UP) i osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu woj.lubelskiego (os.,które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa
lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),w szczególności(min.40%UP)os.o niskich kwalifikacjach(do poziomu ISCED 3 włącznie) lub osoby w
wieku 50 lat i więcej. CEL GŁÓWNY: Podniesiona zdolność do ponownego zatrudnienia 120os.(72K/48M,w tym ON)-pracowników przewidzianych do zwolnienia
lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6
miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu woj.lubelskiego (os.,które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego),w szczególności os.o niskich kwalifikacjach(do poziomu ISCED 3 włącznie)i os.w wieku 50 lat i więcej oraz podjęcie/kontynuacja
zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu udziału w proj.przez min.66 w/w os.,dzięki indywidualnemu i kompleksowemu wsparciu w proj.,do 31.10.2019r.
ZADANIA: 1. DORADZTWO ZAWODOWE 2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 3. POŚREDNICTWO PRACY 4. SZKOLENIA ZAWODOWE 5. STAŻE ZAWODOWE
WSKAŹNIKI: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu program-96 Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły
pracę lub kontynuowały zatrudnieni-66 Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy
objętych wsparciem w programi-120 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie-24

RPLU.10.02.00-06-0056/17

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 490 884,61

1 490 884,61

1 267 251,91

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2019-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Powrót do aktywności

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.04.2018-30.09.2019r. grupy 120 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 60K i 60M), zwolnionych z
RPLU.10.02.00-06-0057/17
przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu - poprzez zastosowanie zindywidualizowanych
instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej. GD to 120 osób (60 kobiet - K i 60 mężczyzn - M) z obszaru województwa lubelskiego, zwolnionych z
przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, o niskich kwalifikacjach. Rezultaty: -kryterium
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 55% Zadania: 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze 2. Wsparcie szkoleniowe 3. Staże zawodowe 4.
Pośrednictwo pracy
Projekt "Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie" skierowany jest do 70 osób z terenu powiatu puławskiego (w tym min. 51 kobiet) zagrożonych zwolnieniem z
RPLU.10.02.00-06-0058/15
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem
przystąpienia do projektu w okresie do 31.03.2018 r. Realizowany jest na obszarze powiatu puławskiego w okresie 1.08.2016 do 31.03.2018 r. Projekt zakłada
zaplanowane, kompleksowe działania mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym
pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Działania
przewidziane w projekcie to: - Indywidualne doradztwo zawodowe - Grupowe doradztwo zawodowe z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy - Szkolenia
zawodowe: 1. Szkolenie zawodowe z zakresu Urządzeń i systemów energii odnawialnej. (2gr x 10 osób) 2. Szkolenie zawodowe z zakresu opieki nad osobami
starszymi i niepełnosprawnymi. (2 gr. x 10 osób) 3. Szkolenia zawodowe z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia. (3 gr. x 10 os.) - Staże zawodowe - Pośrednictwo
pracy

GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 961 959,32

1 961 959,32

1 667 665,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-12-01

2020-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

DARIUSZ OSIAK "BIURO PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
UE"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 733 166,00

1 733 166,00

1 473 191,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nie bój się zmiany na lepsze

Grupę docelową w projekcie stanowi 60 (36 kobiet/24 mężczyzn) osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
przed dniem przystąpienia do projektu,z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 40% osoby w wieku 50 lat i więcej. Celem głównym projektu
jest podniesiona zdolność do ponownego zatrudnienia 60osób(36kobiet/ 24mężczyzn) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu(min.40% osób w wieku 50 lat i więcej), zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego, do 30.06.2017r.
poprzez kompleksowe wsparcie w proj. Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu to: Doradztwo zawodowe w tym opracowanie IPD. Pośrednictwo
pracy. Szkolenia zawodowe (Moduły: Sortowacz odpadów, Pracownik przygotowujący oceny oddziaływania na środowisko/ certyfikaty energetyczne, Specjalista
ds. finansowania działań proekologicznych, Specjalista ds. marketingu ekologicznego, Doradca ds. efektywności zużycia energii, Doradca ds. ekobudownictwa,
Monter urządzeń energii odnawialnej, Specjalista ds. prawa środowiskowego). Staże zawodowe 3 i 6 miesięczne. Planowane do osiągnięcia wskaźniki to: Liczba
osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie-33os.(55%UP). Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu-51os.(min.85%UP). Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych
wsparciem w programie-60os. Obszar realizacji: woj. lubelskie. Okres realizacji: 01.06.2016r. - 30.06.2017r.

RPLU.10.02.00-06-0059/15

7 CUBES SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

997 062,00

997 062,00

847 502,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Perspektywa na SUKCES!

GRUPA DOCELOWA GRUPĘ DOCELOWĄ w projekcie stanowią:pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dot.zakładu
pracyoraz os.zwolnione z przyczyn dot.zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do proj. Jednocześnie pracownicy przewidziani
do zwolnienia mogą stanowić maks.10% grupy docelowej. Łącznie w proj.weźmie udział 120 osób. ISTOTNE CECHY UCZESTNIKÓW:min.40% stanowią osoby o
niskich kwalifikacjach(do poz.ISCED 3 włącznie)lub os.w wieku 50 lat i więcej;min.60% stanowią kobiety;min.5% stanowią osoby z niepełnosprawnościami. CEL
GŁÓWNY: Większa zdolność do zatrudnienia osiągnięta dzięki adaptacji profili kompetencyjnych do wymagań rynku pracy i zapotrzebowania lubelskich
pracodawców 120 osób(72K,48M)pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dot.zakładu pracy, lub
os.zwolnionych z przyczyn dot.zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do proj.,w tym, w szczególności osób z
gr.najbardziej potrzebujących tj.osób o niskich kwalifikacjach oraz osób w wieku 50 lat i więcej,zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie
woj.lubelskiego,osiągnięta w okresie IX 2018-VIII 2019,poprzez zapewnienie uczestnikom proj.kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia typu
outplacement prowadzącego do nabycia przez min.96 uczestników projektu kompetencji i/lub kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem oraz uzyskania
zatrudnienia przez min.66 os.. ZADANIA: Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. Poradnictwo psychologiczne.
Szkolenia. Staż. Pośrednictwo pracy. WSKAŹNIKI REZULTATU: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie-min.66 os.
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-min.96 os.

RPLU.10.02.00-06-0059/17

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 681 115,52

1 681 115,52

1 428 948,19

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Kierunek zmiana

CEL PROJEKTU wzrost potencjału adaptacyjnego do zachodzących na rynku zmian i szans na zatrudnienie 75 osób przewidzianych do zwolnienia lub
RPLU.10.02.00-06-0060/17
zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracynw okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu
województwa lubelskiego, w tym: min. 40 % osób w wieku 50 lat i wyższym lub o niskich kwalifikacjach, min. 5 % osób z niepełnosprawnosciami, min. 55% kobiet.
Cel będzie zrealizowany do 31.10.2019r. poprzez kompleksowe działania:IPD,poradnictwo psychologiczne,pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe,staze
zawodowe, dodatek relokacyjny. GŁÓWNE REZULTATY: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 42 Liczba osób,
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 55 Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z
przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie- 75 GRUPA DOCELOWA: 75UP (42K) a) 68 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy; b)7 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 mcy przed dniem przystąpienia do P. Jednocześnie pracownicy przewidziani do zwolnienia stanowić będą max 10% gr. doc. UP będą wyłącznie osoby zamieszkujące
na t woj.lubelskiego Min. 30% UP stanowią os. o niskich kwalifikacjach Min. 10% UP stanowią os. Wwieku 50+ Min. 5% będą stanowiły osoby z
niepełnosprawnosciami GŁÓWNE ZADANIA: 1. PORADNICTWO ZAWODOWE Z UTWORZENIEM IPD DLA 75 OSÓB, 6 GODZ/OSOBA 2. PORADNICTWO
PSYCHOLOGICZNE DLA 75 UP ,MIN.4GODZ/OSOBA 3.SZKOLENIA ZAWODOWE dla 60 osób ( 5 grup x średnio 12 osób) 4.POŚREDNICTWO PRACY dla 75 osób (
średnio 8 godz/osoba) 5. STAŻE ZAWODOWE DLA 70 OSÓB 6. DODATEK RELOKACYJNY , dla 8 UP

CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 015 412,30

1 015 412,30

863 100,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-11-01

2019-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Dostosuj sie do zmian!

Celem projektu jest wyższa zdolność do ponownego zatrudnienia poprzez podniesienie potencjału zawodowego 60 osób (min.12 kobiet)zwolnionych z przyczyn
RPLU.10.02.00-06-0061/15
dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu
KC)poprzez programy typu outplacement. Cel osiągnięty w okresie od 06.2016r.- 08.2017r. Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 12 kobiet) zwolnionych
z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu [w tym: min. 24 os. (min 40%) stanowić będą
osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) i min.24 os. (min. 40%) stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej]
zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego ( rozumieniu KC). Kluczowy rezultat projektu: po opuszczeniu programu co najmniej 55% os.które zakończyły
udział w projekcie, podejmie zatrudnienia (Kryterium premiujące 2). Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem: IPD, poradnictwo zawodowe, psychologiczne,
pośrednictwo pracy, staże zawodowe, szkolenia zawodowe, szkolenia miękkie.

SEMIUS SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 837 814,40

1 837 814,40

1 562 142,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Outplacement na Lubelszczyźnie

Cel główny: Zwiększone szanse na rynku pracy dzięki nabytym kwalifikacjom/kompetencjom zawodowym u 100 os. (60K i 40M) z terenu WL (zgodnie z KC), w
RPLU.10.02.00-06-0063/17
wyniku realizacji kompleksowego programu doradztwa, pośrednictwa, szkoleń oraz staży, osiągnięta do 31.10.2019r. Projekt skierowany jest do pracowników
przewidzianych do zwolnienia / zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy / którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu
pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Przewidziano preferencje w trakcie rekrutacji dla os. z grup
defaworyzowanych na rynku pracy, tj. ON, os. o niskich kwalifikacj., os. 50+, os. zamieszkujących obszary wiejskie. WN zarezerwował dla tych os. określoną liczbę
miejsc w projekcie. Obejmuje on doradztwo zakońćzone IPD, szkolenia, pośrednictwo oraz staże. Rezultatem projektu będą zwiększone szanse powrotu na rynek
pracy po procesach restrukturyzacyjnych. Wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego będzie Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub
kontynuowały zatrudnienie, osiągnięty na poziomie min. 55%GD. WARTOŚĆ DODANA: Wartością dodną projektu będzie: pozytywny wpływ wsparcia proj. na
otocznie UP. Os. te dadzą pozytywny przykład w swoim otoczeniu i wpłyną na nie motywująco, przyczyniając się do zwiększenia aktywności zawodowej u innych
osób zagrożonych zwolnieniami, bądź zwolnionych. Projekt przyczyni się też do promocji integracji europejskiej oraz inicjatyw z EFS. Bez wsparcia EFS powyższe
rezultaty nie byłyby możliwe. SKRÓTY: WN-Wnioskodawca KP-Koordynator Projektu AKP-Asystent Koordynatora Projektu UP-Uczestnik Projektu ON-Osoba
Niepełnosprawna GD-Grupa Docelowa K-Kobiety M-ężczyźni KZ-Kadra Zarządzająca WL-Województwo Lubelskie

ANDRZEJ LUBAŃSKI DORADZTWO GOSPODARCZE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

995 112,50

995 112,50

845 845,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2019-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE TO STAŁE ZATRUDNIENIE

Grupa docelowa (dalej:GD) to 60 osób (32K,28M) będących pracownikami przewidziani do zwolnienia i/lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących
zakładu pracy, lub osobami zwolnionymi z przyczyn dot.zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Jednocześnie
pracownicy przewidziani do zwolnienia to max.10%GD. Jednocześnie min.40% GD stanowić będą os.o niskich kwalifikacjach. Osoby w ramach ww.GD spełniać
będą poniższe warunki: * nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym * nie uczestniczyły w szkoleniu w okresie do 4 tygodni przed
rozpoczęciem udziału w proj. * zamieszkują (w roz. przepisów KC) na terenie woj. lubelskiego * min.40% GD (min.24os.) stanowić będą os.o niskich kwalifikacjach
(kryt.premiujące) * max.10% GD to pracow. przewidziani do zwolnienia i/lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy CELEM
PROJEKTU jest podwyższona zdolność do zatrudnienia min.96% z grupy 60UP(32K/28M) objętych działaniami typu outplacement i opisanych w pkt 3.4 Wniosku,
poprzez uczestnictwo w następujących 5 instrumentach indywidualnej i kompleksowej pomocy w aktywizacji zawodowo-edukacyjnej K i M zamieszkujących (w
rozumieniu KC) na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.06.2016 r. do 30.04.2017 r.: 1. INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO
(INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA) 2. WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO 3. SZKOLENIA ZAWODOWEGO 4. STAŻU 5. POŚREDNICTWA PRACY REZULTATY: diagnoza
w zakresie doskonalenia zawodowego UP co pozwoli zidentyfikować potrzeby zawodowe biernych zawodowo młodych K i M,nabyw.kompetencji i
kwalifik.niezbędnych na rynku pracy zgod.ze zidentyf.potrzebami zaw.oraz potrzebami lokalnego rynku pracy,zdobycie doświad.zawodowego w zaw. zgodnym z
odbywanym szkol.zawodowym, wzrost umiejętności UP w zakresie przygotowywania kandydatury na pracow.,dostosow.do wymagań regionalnego rynku pracy.
Rezultatem będzie też zdobycie pracy min.55%UP(kryt

RPLU.10.02.00-06-0067/15

CITYSCHOOL SP.Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 097 424,00

1 097 424,00

932 810,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2017-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

LIDERZY ZMIANY

Grupa docelowa (dalej:GD) to 60 osób (35K,25M), pracowników przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dot.zakładu
pracy, lub os.zwolnionych z przyczyn dot.zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu. Pracownicy przewidziani do
zwolnienia to max.10%GD, a min.40% os.objętych projektem stanowić będą os.o niskich kwalifikacjach. CELEM projektu jest podwyższona zdolność do
zatrudn.min.95% z grupy 60UP(35K/25M) objętych dział. typu outplacement i opisanych w pkt 3.4 Wniosku, poprzez uczest.w następ. instrumentach
indywidualnej i komplek. pomocy w aktywizacji zawodowo-eduk.osób zamieszk. (w rozumieniu KC) na terenie woj. lubelskiego w okresie od 01.06.2016 r. do
30.04.2017 r.: 1. INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO (IPD) 2. WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO 3. SZKOLEŃ ZAWODOWYCH 4. STAŻY ZAWODOWYCH 5.
POŚREDNICTWA PRACY Jednocześnie, CELEM projektu jest wsparcie usług adresow. do przedsiębiorstw w trakcie procesów restrukturyzacyjnych oraz do ich
pracowników, które będą ukierunkowane na dostosow. się ich do zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy. Projekt przyczyni się do kontynuacji zatrudnienia
przez osoby zwolnione lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, jak również zmniejszy ryzyko bezrobocia wśród pracowników
przedsiębiorstw restrukturyzowanych. REZULTATY - Analiza potrzeb, indywidualne spotkania z doradcą i psychol.oraz IPD w zakresie doskon. zaw. UP pozwolą
zidentyf.potrzeb zawodowych os. obj.proj. Pozwolą też na nabywanie kompetencji niezb. na rynku pracy, zgod.ze zidentyfikowanymi potrzebami zawod. oraz
potrzeb.lokalnego rynku pracy. UP zdobędą doświadczenie zawod. Ostatecznym, ale może właśnie najw.efektem udziału w projekcie, będzie podjęcie pracy po
zakończ. udziału w projekcie przez min.55% UP (KRYTERIUM PREMIUJĄCE).

RPLU.10.02.00-06-0074/15

MELTING POT PIOTR KOSSOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 094 544,00

1 094 544,00

930 362,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2017-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowe perspektywy

Projekt "Nowe perspektywy" realizowany będzie na obszarze powiatu puławskiego w okresie 1.08.2016 do 31.03.2018 r. Skierowany jest do 72 osób z terenu
powiatu puławskiego (w tym min. 40 kobiet) zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących
zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.. Minimum 40% uczestników projektu stanowić będą osoby o niskich
kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50+. Głównym celem projektu jest: Zwiększony dostęp do zatrudnienia 72 osób( w tym min.40 kobiet) zamieszkujących w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu puławskiego, zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zwolnionych z
przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu w okresie do 31.03.2018 r. Realizacja projektu
obejmuje zaplanowane, kompleksowe działania mające na celu skuteczna organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy
zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania
zatrudnienia. Działania przewidziane w projekcie to: doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe),szkolenia zawodowe i staże zawodowe, pośrednictwo pracy.
Zaplanowane w projekcie wsparcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom pracodawców działających w sektorze zielonej gospodarki. Projekt zakłada 55%
efektywność zatrudnieniową.

RPLU.10.02.00-06-0076/15

DARIUSZ OSIAK "BIURO PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
UE"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

1 793 046,46

1 793 046,46

1 524 089,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Droga do zatrudnienia

Cel główny: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 60 osób (33K,27M) zamieszkujących (w rozumieniu KC) woj. lubelskie, będących osobami zwolnionymi z
RPLU.10.02.00-06-0088/15
przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, poprzez poradnictwo zawod. i IPD, doradztwo
psychologiczne, staże, pośrednictwo pracy i szkol.zawodowe w zakresie: montaż odnaw. źródeł energii/ grafika komputer./ kadry i finanse/ księgowość oraz
podjęcie zatrudnienia przez 33 os. do 31.12.2018r. Kluczowe rezultaty: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie33; Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie- 60;
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 48- 33 GD projektu jest 60 osób (33K, 27M) zamieszkujących (w rozumieniu KC) woj. lubelskie,
będących osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. GD stanowią
w 100% osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. W skład GD
wchodzą: a) w 55% K b) w 40% osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej. Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby, które posiadają
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Zadania w ramach projektu: 1. Rekrutacja 2. Identyfikacja potrzeb, poradnictwo zawodowe i utworzenie IPD. 3.
Poradnictwo psychologiczne. 4. Szkolenia 5. Staże 6. Pośrednictwo pracy.

CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.2. Programy typu outplacement

Brak poddziałania

862 366,00

862 366,00

733 011,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2019-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Zwiększenie ilości wykonywanych badań kolonoskopowych przez pacjentów kwalifikujących się do objęcia programem
profilaktyki raka jelita grubego.

Celem projektu jest zwiększenie ilości wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego, oraz wykonywanie RPLU.10.03.00-06-0003/17
profilaktycznych badań kolonoskopowych u osób w wieku aktywności zawodowej będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia
programem profilaktycznym. W rezultacie nastąpi wzrost działań profilaktycznych pozwalających na wykrycie chorób we wczesnym ich stadium i rozpoczęcie
leczenia. Projekt kierowany jest do osób z województwa lubeskiego, podregionu lubelskiego obejmującego powiaty: lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki,
m.Lublin, spełniających kryterium włączenia do Programu badań przesiewowych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną: działania w zakresie informacyjno edukacyjnym, zachęcające pacjentów do wykonywania badań profilaktycznych oraz wykonywane będą badania kolonoskopowe, również w znieczuleniu.

CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

1 801 440,00

1 801 440,00

1 531 224,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2019-01-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w powiecie parczewskim

Uczestnikami projektu będzie 600 os.(300Ki300M) w wieku powyżej 30 roku życia i będących w wieku aktywności zawodowej tj. do 65 r.ż. z obszaru województwa
lubelskiego (dalej:WL) podregion bielski (dalej:PrB) w tym powiaty: powiat bialski (dalej:PB), powiat radzyński(dalej:PR), powiat włodawski(dalej:PW),powiat
parczewski(dalej:PP) i powiat m. Biała Podlaska (dalej:PBP) (zamieszkujące wg KC) zainteresowanych profilaktyką raka jelita grubego (dalej:RJG) W tym: -co
najmniej 65% Uczestników Projektu (dalej:UP) będą stanowić osoby zamieszkujące teren wiejski. 100% UP projektu będą stanowił osoby kwalifikujące się do co
najmniej jednej z poniższych grup, tj: 1. będące po 50 r.ż. bez obciążeń wywiadu rodzinnego, 2. będące w wieku od 30 r.ż. jeśli u krewnego I stopnia rozpoznano
raka jelita grubego przed 60 r.ż. 3. będące w wieku od 40 r.ż. jeśli u jednego krewnego I stopnia rozpoznano raka jelita grubego w wieku powyżej 60 r.ż.. Wsparcie
w projekcie zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb tych osób. Zadania: 1. Ankieta wstępna - POZ 2. Badanie przesiewowe 3.Akcja edyukacyjna
Rezulaty: 600 badań przesiewowych

RPLU.10.03.00-06-0007/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

431 300,00

431 300,00

366 605,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-01-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Profilaktyka raka jelita grubego Arion Szpitale sp. z o. o.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie bierności zawodowej powodowanej stanem zdrowia poprzez profilaktykę i diagnostykę wśród 1000 UP w wieku
aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka narażonych na zachorowanie na raka jelita grubego do 28.02.2019 r. UP to os. z terenu całego
podregionu CH-Z .w tym 65% UP z terenów wiejskich, czyli grupa o najnizszym odsetku zgłaszalności na badania profilaktyczne. Niniejszy P jest wsparciem
działań podejmowanych w ramach "Narodowego Planu Zwalczania Chorób Nowotworowych" tak, aby zwiększyć odsetek os, które biorą udziła w badanaich
przesiewowych (kolonoskopia) w kierunku wykrycia raka jelita grubego we wczesnym jego stadium lub kotrolować te osoby, które są szczególnie na to narażone,
co bezpośrednio przyczyni się do przeciwdziłania przerwania pracy osób w wieku aktywności zawodowej. Projekt przewiduje cykl spotkań infor.-edukacyjnych
(ok. 50) mających na celu zwiększenie świdomości UP na temat istoty profilaktyki raka jelita grubego. Podczas spotkań UP będą mieli okazję zapoznać się z
czynniikami ryzyka, rozwiać watpliwości, przełamać barierę wstydu rozmowy z osobą mającą pełną wiedzę na temat problemu. Dodatkowym atutem jest fakt, że
spotkania odbywać się będą blisko miejsca zamieszkania. Efektem działań ma być zwiększenie odsetka os. zgłaszających sie na badanie kolonoskopowe. Podczas
spotkań inf.-eduk. UP otrzymają publikację na temat istoty profilaktyki w tym kierunku, publikacja przygotowana przez specjalistę z tej dziedziny z językiem
dostosowanym do grupy docelowej (poziom trudności jezyka, formy przekazu, przystępność danych statyst.). Dodatkowo w ramach P zostanie przygotowany
reportaż, który UP będa mogli zobaczyć podczas spotkań. Będzie on przedstawiał historie osób, które chorowały, chorują bądz też straciły bliską osobę w wyniku
tej choroby, a także historie osób, które skorzystały z profikaktyki, co pozoliło uniknąć zachorowania.

RPLU.10.03.00-06-0008/17

ARION SZPITALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

788 275,00

788 275,00

670 033,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-08-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

RPLU.10.02.00-06-0054/17

Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego kierowanych do mieszkańców podregionu
bialskiego.

Projekt dotyczy programu profilaktyki w zakresie raka jelita grubego. Głównym celem programu jest podniesienie świadomości mieszkańców, co najmniej 1000
osób (K-460/M-540), obszaru wsparcia na temat chorób nowotworowych jelita grubego do I kw. 2019r. Realizacja celów nastąpi poprzez organizacje akcji
informacyjno-edukacyjnej oraz organizację i realizacje badań przesiewowych dla 1000 osób (K/M z terenu podregionu bialskiego). Projekt jest skierowany do
osób w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do wsparcia w ramach programu profilaktycznego w
zakresie raka jelita grubego tj. osób w wieku 50-65 lat - niezależnie od wywiadu rodzinnego, w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego
rozpoznano raka jelita grubego, w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. Co najmniej 65% uczestników projektu stanowić będą K/M zamieszkani na stałem
na terenach wiejskich tj. terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacja terenów wskazanych w wytycznych. Rezultatem projektu będzie objęcie wsparciem
dzięki EFS 1000 osób, które dzięki tej interwencji zgłosiły się na badania profilaktyczne. W ramach projektu zostaną zrealizowane: - działania edukacyjne badanie profilaktyczne w kierunku wykrywania raka jelita grubego - działania towarzyszące (zwrot kosztów dojazdu, opieka nad osobami zależnymi).
Realizatorem usług zdrowotnych w ramach projektu jest podmiot wykonujący działalność leczniczą uprawniony do tego na mocy przepisów prawa powszechni
obowiązujących.

RPLU.10.03.00-06-0012/17

BIALSKOPODLASKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

837 500,00

837 500,00

711 875,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-02

2019-03-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Profilaktyka chorób odstresowych

Cel projektu: Zapobieganie negatywnemu wpływowi zjawiska stresu zawodowego na zdrowie u co najmniej 2000 osób w wieku aktywności zawodowej w tym z
grup wysokiego ryzyka z terenu Województwa Lubelskiego poprzez realizacje programu zdrowotnego obejmującego działania informacyjno-edukacyjne oraz
warsztatowe i doradcze w okresie do 2019 roku Rezultaty: 2000 osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne 2000 osób objętych
programem zdrowotnym dzięki EFS 1 wdrożony program zdrowotny istotny z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców Grupę docelową
stanowią: Osoby z terenu woj. lubelskiego w wieku aktywności zawodowej kwalifikujące się do programów zdrowotnych. a) Projekt jest skierowany do osób w
wieku aktywności zawodowej z terenu województwa lubelskiego, kwalifikujących się do objęcia danym programem profilaktycznym, którego dotyczy projekt; b)
Projekt zakłada kryteria rekrutacji uczestników projektu zapewniające preferencje dla osób z grup wysokiego ryzyka określonego w RPZ (kryt.spec.3). Projekt
zakłada 2000 uczestników z terenu całego województwa lubelskiego (kryt.spec.9). Co najmniej 50% grupy docelowej stanowią osoby z grup wysokiego ryzyka
określonych w RPZ (kryt.prem.2) tj. kadra zarządzająca, pracownicy służby zdrowia, służby mundurowe w tym policja, wojsko, staż pożarna oraz górnicy, kierowcy
zawodowi, operatorzy urządzeń i osoby związane z sektorem budowlanym. Zadania: 1. Działania informacyjno-edukacyjne 2. Działania warsztatowe i doradcze 3.
Działania towarzyszące

RPLU.10.03.00-06-0016/17

KATARZYNA ZIAREK NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO "DIALOG"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

1 521 135,60

1 521 135,60

1 292 965,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Zwalcz stres

Celem głównym projektu jest wzmocniony potencjał w zakresie radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami u 1000 osób (600k, 400M) zamieszkujących
RPLU.10.03.00-06-0017/17
Województwo Lubelskie zgodnie z KC oraz w wieku aktywności zawodowej, tj. powyżej 15r.ż., osiągnięty do 30 września 2019r. Dzięki projektowi zostanie też
zwiększony poziom wiedzy na temat stresu i jego konsekwencji dla zdrowia u co najmniej 1000 osób oraz zwiększenie świadomości na temat wpływu stresu na
organizm, sposobów zapobiegania i radzenia sobie ze stresem, na takiej samej liczbie os. Grupą docelową programu będą osoby narażone na stres, w zwiąku z
podejmowaną aktywnością zawodową. Preferowane będą grupy zawodowe, u których obiektywny poziom stresu jest podwyższony tj. kadra zarządzająca,
pracownicy słuzby zdrowia, słuzby mundurowe; w tym policja, wojsko, straż pożarna oraz górnicy, kirowcy zawodowi, operatorzy urządzeń i osoby związane z
sektorem budowlanym. Zadania programu będą realizowane przez warsztaty grupowe i indywidualne konsultacje z psychologiem oraz warsztaty, które mają na
celu: - zapoznanie uczestników z objawami stresu oraz konsekwencjami dla zdrowia, - zrozumienie działania stresu i zidentyfikowanie mechanizmów radzenia
sobie z nim, - poznanie związku między cechami osobowości a stresem zawodowym, - nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem Wartością dodaną projektu,
będzię podniesiona świadomość w zakresie zagrożeń jakie niesie ze sobą stres w otoczeniu uczestników projektu. WN zakłada, że UP będą podejmowali dyskusję
w swoim środowisku na temat stresu. Stanowić to będzie skuteczną promocję wsparcia udzielanego z funduszy europ., w szczególności EFS. Bez dofinansowania
przedmiotowego projektu osiągnięcie wyzęj opisanej wartości dodanej nie byłoby możliwe. Typ projektu: Oprac. i realizacja regionalnych programów
zdrowotnych: a) Regionalne programy zdrowotne[...]

STOWARZYSZENIE "AKTYWNA EUROPA"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

788 000,00

788 000,00

669 800,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2020-01-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Zapobieganie negatywnemu wpływowi stresu zawodowego oraz zaburzeń somatoformicznych wśród mieszkańców
Województwa Lubelskiego

Celem głównym projektu jest wzmocniony potencjał w zakresie radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami u 1000 osób (600k, 400M) zamieszkujących
Województwo Lubelskie zgodnie z KC oraz w wieku aktywności zawodowej, tj. powyżej 15r.ż., osiągnięty do 30 wrrześnia 2019r. Dzięki projektowi zostanie też
zwiększony poziom wiedzy na temat stresu i jego konsekwencji dla zdrowia u co najmniej 1000 osób oraz zwiększenie świadomości na temat wpływu stresu na
organizm, sposobów zapobiegania i radzenia sobie ze stresem, na takiej samej liczbie osób do września 2019r. Grupą docelową programu będą osoby narażone
na stres, w zwiąku z podejmowaną aktywnością zawodową. Preferowane będą grupy zawodowe, u których obiektywny poziom stresu jest podwyższony tj. kadra
zarządzająca, pracownicy słuzby zdrowia, słuzby mundurowe; w tym policja, wojsko, straż pożarna oraz górnicy, kirowcy zawodowi, operatorzy urządzeń i osoby
związane z sektorem budowlanym. Zadania programu będą realizowane przez warsztaty grupow i indywidualne konsultacje z psychologiem oraz warsztaty, które
mają na celu: - zapoznanie uczestników z objawami stresu oraz konsekwencjami dla zdrowia, - zrozumienie działania stresu i zidentyfikowanie mechanizmów
radzenia sobie z nim, - poznanie związku między cechami osobowości a stresem zawodowym, - nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem Wartością dodaną
projektu, będzię podniesiona świadomość w zakresie zagrożeń jakie niesie ze sobą stres w otoczeniu uczestników projektu. WN zakłada, że UP będą podejmowali
dyskusję w swoim środowisku na temat stresu. Stanowić to będzie skuteczną promocję wsparcia udzielanego z funduszy europ., w szczególności EFS. Bez
dofinansowania przedmiotowego projektu osiągnięcie wyzęj opisanej wartości dodanej nie byłoby możliwe. Typ projektu: Oprac. i realizacja regionalnych
programów zdrowotnych: a) Regionalne programy zdrowotne[...]

RPLU.10.03.00-06-0018/17

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY MARKIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

788 000,00

788 000,00

669 800,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-09-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Realizacja działań profilaktycznych oraz wykonywanie badań diagnostycznych w kierunku boreliozy

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego w wieku aktywności
zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka tj. rolnicy, leśnicy, myśliwi poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych
związanych z chorobami odkleszczowymi oraz wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku boreliozy. W rezultacie nastąpi wzrost działań profilaktycznych
pozwalających na wykrycie chorób we wczesnym ich stadium i rozpoczęcie leczenia. Projekt kierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego
spełniających kryteria określone w Programie wyktywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym
uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017-2019. W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania w zakresie
informacyjno-edukacyjnym w zakresie epidemiologii i profilaktyki boreliozy oraz zasadności wykonywania badań diagnostycznych w kierunku boreliozy, a także
badania diagnostyczne w kierunku boreliozy.

RPLU.10.03.00-06-0019/17

CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

4 127 787,00

4 127 787,00

3 508 618,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Zbadaj się, bo warto! Program profilaktyczny boreliozy.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie skuteczności wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród co
najmniej 2000 mieszk. woj. lubel. w wieku aktywności zawodowej ze szczeg. uwzględnieniem osób z grup ryzyka tj. rolników, leśników i myśliwych poprzez
zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami odkleszczowymi oraz wykonanie badań diagnostycznych w kierunku
boreliozy w okresie do 2019 roku. Głowne działania: - Działania informacyjno – edukacyjne w tym: ulotki, plakaty, broszury, wykład na temat profilaktyki
boreliozy, kolportaż materiałów inform. na terenie województwa lubelskiego w miejscach użyteczności publicznej. - zlecone zostaną do opracowania treści
publikacji informacyjno -promocyjnych; - przygotowane zostaną plakaty (300 szt.), ulotki(10 tys. szt.), broszury (5 tys. szt.); - kolportaż materiałów; - artykuły w
prasie o zasięgu regionalnym (2 szt.); - odbędzie się wykład nt. profilaktyki boreliozy (dla ok. 100 osób) - Badania diagnostyczne. W przypadku osób, u których
istnieje ryzyko choroby – wykonane zostaną dwa testy diagnostyczne tj. test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG na podstawie skierowania od
pielęgniarki/lekarza. Testy wykonywane będą przez laboratorium SPZOZ we Włodawie. Planowane jest objęcie badaniami 2000 osób. W przypadku gdy wynik
testu ELISA będzie pozytywny bądź wątpliwy pacjent zostanie skierowany na dalszą diagnostykę tj. test Western – blot (test potwierdzający) w klasie IgG oraz w
klasie IgM. Zakładamy, że taka potrzeba wystapi u 10% uczestników - planuje sie wykonanie testu Western - blot dla 200 osób. Testy zlecone zostaną
laboratorium zewnetrznemu. Udział w projekcie zostanie zakończony wydaniem wyników badań diagnostycznych uczestnikom z informacją o ewentualnej
potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą. Projekt profilaktyczny odniesie zamierzony skutek m.in. poprzez: podniesieni poziomu wiedzy prozdrowotnej.

RPLU.10.03.00-06-0020/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

624 300,00

624 300,00

530 655,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-09-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

STOP BORELIOZIE

Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie skuteczności wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród co
najmniej 3 000 osób (1000 Kobiet i 2000 Mężczyzn) meszkańców woj. lubelskiego w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka tj.
rolnicy, leśnicy, myśliwi poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami odkleszczowymi oraz wykonanie
badań diagnostycznych w kierunku boreliozy w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Projekt zakłada objęcie badaniami skriningowymi
(przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia choroby, 3000 uczestników projektu w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka
kwalifikujących się do objęcia programem profilaktycznym. Typ projektu 2 lit. a w SZOOP: Regionalne programy zdrowotne (w tym tworzone i realizowane we
współpracy z pracodawcą) obejmujące także działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. Projekt - poprzez zastosowane działania - zgodny z
zakresem Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi, jako profilaktyka boreliozy z Lyme w województwie
lubelskim na lata 2017-2019. Projekt obejmuje nastepujące etapy: - kampania promocyjno-edukacyjna - rekrutacja i wstępna kwalifikacja - kwalifikacja do
programu zgodnie z przyjętymi kryteriami (3000 osób) - przeprowadzenie badań skriningowych podstawowych (objętych nimi zostanie 95% uczestników)
oraz badań skriningowych pogłębionych (skierowanych na nie zostanie 10% uczestników) Działania projektu zgodne z zakresem Region. Programu Zdrowotn. w
zakresie wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi, jako profilaktyka boreliozy z Lyme w woj.lubelskim na lata 2017-2019 - postawienie diagnozy i skierowanie
osób, u których wykryto chorobę do leczenia w ramach NFZ Rezultatem bezpośrednim projektu będzie zgłoszenie się 3000 os.(2000M i 1000K) na badania
profilaktyczne. Projekt realizowany w p

RPLU.10.03.00-06-0024/17

STOWARZYSZENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

784 187,50

784 187,50

666 559,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Program badań przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie zakażeń wywołujących boreliozę

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do programu profilaktyki boreliozy z Lyme dla 1000 osób (400K/600M), w wieku aktywności zawodowej, z terenu
woj. lubelskiego, będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), tj. „Programem
wykrywania zakażań Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy z
Lyme na lata 2017-2019”, do 30.06.2019r. Grupą docelową (GD) jest 1000 osób (400K/600M) w wieku aktywności zawodowej, z terenu województwa lubelskiego
(WL), będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), tj. „Programem wykrywania zakażań
Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 20172019”. GD to os. kwalifikujące się do objęcia RPZ, które podejrzewają u siebie boreliozę lub miały kontakt z kleszczem, a w szczególności osoby należące do grup
wysokiego ryzyka tj.: rolnicy, leśnicy i myśliwi. W skład GD wejdą osoby w wieku 15 lat i powyżej, aktywne zawodowo, tj.: pracujące albo pozostające bez
zatrudnienia, ale poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem, posiadające stopień wykształcenia od ISCED 0 (brak wykształcenia) do ISCED 6 (studia
doktoranckie). Zadania: -1000 uczestników projektu zostanie objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi dzięki czemu zwiększy się ich wiedza nt.
zagrożenia boreliozą i wzrośnie zgłaszalność na badania profilaktyczne -1000 uczestników projektu zostanie objętych badaniami przesiewowymi w kierunku
wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi, co pozwoli na wykrycie choroby we wczesnym stadium i jej odpowiednie leczenie

RPLU.10.03.00-06-0025/17

CENTRUM MEDYCZNE "VITA" PAWEŁ SKRĘTOWICZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

602 350,00

602 350,00

511 997,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Warto się badać - program profilaktyki raka jelita grubego

Celem głównym proj. jest zwiększenie ilości wykonywanych badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w podregionie bialskim woj.
lubel.a co za tym idzie obniżenie zachorowalności na ten nowotwór wśród mieszkańców. Projekt realizowany bedzie zgodnie z programem zdrowotnym
"Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" (Zał. nr 17 do Regulaminu) i polegać będzie na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji
osób, co najmniej średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Ważnym celem projektu będzie zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie
badań profilaktycznych i ich roli we wczesnym wykrywaniu nowotworów raka jelita grubego. Projekt przyczyni się do wzmocnienia profilaktyki zdrowotnej
(wskazując na odpowiednią dietę i styl życia chroniący przed zachorowaniem), co bezpośrednio wpłynie także na wydłużenie aktywności zawodowej odbiorców
wsparcia. Przeiwdywana liczba uczestników projektu 500 osób (250 kobiet, 250 mężczyzn). W projekcie przewidziano sposób rekrutacji uczestników w systemie
oportunistycznym. Identyfikacja kandydatów do badań odbywać się będzie przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej w Placówce POZ, którzy
ocenią czy dana osoba kwalifikuje się do badania. Główne zadania: 1. Przygotowanie łącznie 500 sztuk broszur informacyjnych dla uczestników projektu 2.
Działania edukacyjno- informacyjne. Dla uczestników projektu przewidziane będą w każdym miesiącu dyżury specjalisty, który będzie prowadził indywidualne
edukacyjne spotkania z uczestnikami projektu w celu omówienia medycznych aspektów związanych z nowotworem jelita grubego i jego profilaktyką.Łączna ilość
osób korzystająca ze spotkań - 180 3.Badania kolonoskopowe - zakładana liczba osób objętych badaniami 200 osób. (Dla 20% uczestników przewidziano
badanie w znieczuleniu) 5 Zwrot kosztów podróży dla 85 uczestników projektu zamieszkałych na terenach wiejskich. Przewidujemy, że conajmniej 40%
uczestników projektu podda się badaniu kolo

RPLU.10.03.00-06-0027/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

149 500,00

149 500,00

127 075,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2019-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Program profilaktyki raka szyjki macicy w podregionie lubelskim

Projekt dotyczy realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy. Główny celem projektu jest podniesienie świadomości 550 kobiet z podregionu lubelskiego
RPLU.10.03.00-06-0028/17
nt. chorób nowotworowych szyjki macicy do XII 2019r. Cel będzie realizowany poprzez cele szczegółowe tj. zwiększenie dostępności do informacji dla 550 kobiet
nt. zapobiegania nowotworom szyjki macicy i promocję zdrowego trybu życia oraz zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych dla 550 kobiet w zakresie
nowotworu szyjki macicy. Cele będą realizowane poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz realizację badań cytologicznych. Grupą docelową będzie 550
kobiet w wieku aktywności zawodowej, będące w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujący się do objęcia programem profilaktycznym dot. raka szyjki macicy z
terenu całego podregionu lubelskiego woj. lubelskiego. Programem objęte będą kobiety w wieku od 25 do 50 lat, które nie przeprowadzały badań cytologicznych w
ostatnich 3 latach lub 12 m-cy w przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka(zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych
HPV - typem wysokiego ryzyka). Co najmniej 65%uczestników projektu stanowić będą kobiety zamieszkałe na terenach wiejskich, a co najmniej 20% uczestników
projektu będą stanowić kobiety, które nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych finansowanych ze środków NFZ w kierunku raka szyjki macicy. Ponadto co
najmniej 10% uczestników projektu będzie zamieszkałych w powiecie stanowiącym „białe plamy” tj. powiat świdnicki w podregionie lubelskim Rezultatami
projektu będzie 550 kobiet objętych programem zdrowotnym dzięki EFS oraz co najmniej 500 kobiet, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania
profilaktyczne.

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

103 336,25

103 336,25

87 835,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-02

2019-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Profilaktyka chorób nowotworowych jelita grubego w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na terenie
podregionu lubelskiego.

Projekt dotyczy realizacji programu profilaktyki jelita grubego. Główny celem projektu jest podniesienie świadomości 650(292K/358M) mieszkańców podregionu
lubelskiego nt. chorób nowotworowych jelita grubego do XI 2019r. Cel będzie realizowany poprzez cele szczegółowe tj. zwiększenie dostępności do informacji dla
650 os.(292K/358M) nt. zapobiegania nowotworom jelita grubego i promocja zdrowego trybu życia oraz zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych dla
650 os.(292K/358M) w zakresie nowotworu raka jelita grubego. Cele będą realizowane poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz realizację badań
profilaktycznych. Projekt będzie skierowany do 650 osób (w tym 55% mężczyzn) z podregionu lubelskiego tj. os., które pracują lub zamieszkują na obszarze
podregionu lubelskiego w rozumieniu przepisów KC. Grupę docelową stanowić będą kobiety i mężczyźni w wieku aktywności zawodowych, będący w grupie
podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia programem profilaktycznym w zakresie nowotworu raka jelita grubego terenu podregionu lubelskiego, tj.
osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita
grubego, osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. Co najmniej 65% uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkałe na terenach wiejskich tj.
terenach słabo zaludnionych. Rezultatami projektu będzie 650 osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS oraz co najmniej 520 osób, które dzięki
interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne.

RPLU.10.03.00-06-0029/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

552 256,25

552 256,25

469 417,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2019-11-29

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Zwiększenie ilości wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach programu profilaktycznego

Celem projektu jest zwiększenie ilości wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego, oraz wykonywanie
profilaktycznych badań kolonoskopowych u osób w wieku aktywności zawodowej będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia
programem profilaktycznym. W rezultacie nastąpi wzrost działań profilaktycznych pozwalających na wykrycie chorób we wczesnym ich stadium i rozpoczęcie
leczenia. Projekt kierowany jest do osób z województwa lubeskiego, podregionu puławskiego obejmującego powiaty: janowski, kraśnicki, łukowski, opolski,
puławski, rycki spełniających kryterium włączenia do Programu badań przesiewowych.W ramach projektu przeprowadzone zostaną: działania w zakresie
informacyjno - edukacyjnym, zachęcające pacjentów do wykonywania badań profilaktycznych oraz wykonywane będą badania kolonoskopowe, również w
znieczuleniu.

RPLU.10.03.00-06-0030/17

CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

999 810,00

999 810,00

849 838,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-02-28

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Zwiększenie ilości wykonywanych badań cytologicznych w ramach programu profilaktycznego

Celem projektu jest zwiększenie ilości wykonywanych badań cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka piersi oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet RPLU.10.03.00-06-0031/17
na temat profilaktyki raka szyjki macicy, wykonywanie profilaktycznych badań cytologicznych u osób w wieku aktywności zawodowej, kwalifikujących się do
objęcia programem profilaktycznym. W rezultacie nastąpi wzrost działań profilaktycznych pozwalających na wykrycie chorób we wczesnym ich stadium
i rozpoczęcie leczenia. Projekt kierowany jest do osób z województwa lubelskiego, podregionu chełmsko-zamojskiego obejmującego powiaty: biłgorajski,
chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski, m.Chełm, m.Zamość, spełniających kryterium włączenia do Programu.W ramach
projektu przeprowadzone zostaną: działania w zakresie informacyjno - edukacyjnym, zachęcające pacjentów do wykonywania badań profilaktycznych oraz
wykonywane będą badania cytologiczne w ramach aktualnie realizowanego Programu profilaktyki raka piersi.

CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

1 543 860,00

1 543 860,00

1 312 281,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2019-10-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Zwiększenie ilości wykonywanych badań mammograficznych przez pacjentki w ramach programu profilaktycznego

Celem projektu jest zwiększenie ilości wykonywanych badań mammograficznych w ramach Programu profilaktyki raka piersi oraz podniesienie poziomu wiedzy
kobiet na temat profilaktyki raka sutka, wykonywanie profilaktycznych badań mammograficznych u osób w wieku aktywności zawodowej, kwalifikujących się do
objęcia programem profilaktycznym. W rezultacie nastąpi wzrost działań profilaktycznych pozwalających na wykrycie chorób we wczesnym ich stadium i
rozpoczęcie leczenia. Projekt kierowany jest do osób z województwa lubelskiego, podregionu lubelskiego obejmującego powiaty: lubartowski, lubelski, łęczyński,
świdnicki, m.Lublin, spełniających kryterium włączenia do Programu.W ramach projektu przeprowadzone zostaną: działania w zakresie informacyjno edukacyjnym, zachęcające pacjentów do wykonywania badań profilaktycznych oraz wykonywane będą badania mammograficzne w ramach aktualnie
realizowanego Programu profilaktyki raka piersi.

RPLU.10.03.00-06-0032/17

CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

2 149 695,00

2 149 695,00

1 493 595,00

69,48 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2020-01-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w podregionie puławskim

Uczestnikami projektu będzie 750 os.(500Mi250K) w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka kwalifikujących się do objęcia
danym programem profilaktycznym tj. do 65 r.ż. z obszaru województwa lubelskiego (dalej:WL) całego podregionu puławskiego (dalej:PrP) w tym powiaty: powiat
janowski (dalej:PJ),powiat kraśnicki(dalej:PK),powiat łukowski(dalej:PŁ),powiat opolski(dalej:PO),powiat puławski (dalej:PP),powiat rycki (dalej:PR)
(zamieszkujące wg KC) ainteresowanych profilaktyką raka jelita grubego. Co najmniej 65% uczestników stanowią osoby zamieszkujące na terenach wiejskich tj.
terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacją terenową NUTS 3 100% UP projektu będą stanowił osoby kwalifikujące się do co najmniej jednej z poniższych
grup, będące w grupie podwyższonego ryzyka tj: 1. Wsystemie bez zaproszeń : a). osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, b). osoby w wieku
40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, c)osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. Cel główny:
Wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej 750os.(250K/500M), w wieku aktywności zawodowej, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka jelita grubego są
zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia poprzez profilaktykę i diagnostykę raka jelita grubego na terenie podregionie puławskiego w okresie 01.05.2018 do
30.09.2019. Realizacja celu obejmuje: 1.Wypełnie ankiety wstępniej w POZ-750 osób, 2. Przeprowadzenie badania kolonoskopii-750 osób, 3.Prowadzenie działań
profilaktyki edukacyjnej-750 osób. Proj. przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WL poprzez kompleksowe, wysokiej jakości wsparcie udzielane
uczestnikom projektu w ramach zaplanowanych zadań, których ostatecznym celem będzie zwiększenie liczby działań zdrowotnych negatywnie wpływających na
rynek pracy. Cel projektu jest zgodny z celem RPO WL.

RPLU.10.03.00-06-0033/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

491 300,00

491 300,00

417 605,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2019-09-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do udziału w programie profilaktycznym dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla 800 osób
RPLU.10.03.00-06-0034/17
(480K/320M), w wieku 25-65 lat, będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia krajowym Programem Badań Przesiewowych dla
wczesnego wykrywania raka jelita grubego, z terenu podregionu lubelskiego obejmującego powiaty: lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki i m. Lublin, w woj.
lubelskim, do 30.09.2019r. Grupą docelową (GD) jest 800 osób (480K/320M) aktywnych zawodowo, w wieku 25-65 lat, będących w grupie podwyższonego ryzyka,
kwalifikujących się do objęcia krajowym Programem Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (PBP RJG), z terenu podregionu
lubelskiego obejmującego powiaty: lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki i m. Lublin, w woj. lubelskim, w tym: -65% to os. zamieszkałe (według KC) na
terenach wiejskich (zg. z klasyfikacją DEGURBA): 520 UP (312K/208M) -90% to os. w wieku 50 lat i powyżej: 720 UP (432K/288M) GD to os. kwalifikujące się do
objęcia PBP RJG realizowanym w s. oportunistycznym (bez zaproszeń), tj. os. bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, które nie miały
wykonywanej kolonoskopii w ostatnich 10 latach: a) w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego b) w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u
którego rozpoznano raka jelita grubego c) w wieku 25–49 lat z rodziny z zespołem Lyncha Zadania: -zapewnienie dla 800UP możliwości udział w badaniach
przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia RJG -400UP objętych zostanie dział. inf.-eduk. w zakresu czynników zwiększających ryzyko zachorowania na RJG,
programów badań przesiewowych, objawów i przebiegu choroby, standardów leczenia, szeroko pojętej profilaktyki RJG poprzez odpowiedni styl życia, żywienia i
udział w badaniach profilaktycznych.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

702 125,00

702 125,00

596 806,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-09-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Badania przesiewowe i działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane na wczesne wykrywanie nowotworów jelita
grubego w podregionie chełmsko-zamojskim województwa lubelskiego

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do programu profilaktycznego dla wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego dla 700 osób
RPLU.10.03.00-06-0035/17
(420K/280M), w wieku 25-65 lat, będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia krajowym Programem Badań Przesiewowych dla
wczesnego wykrywania raka jelita grubego (PBP RJG) w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym, z terenu podregionu
chełmsko-zamojskiego obejmującego powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski, m. Chełm i m. Zamość, w woj.
lubelskim, od 01.06.2018 r. do 30.11.2019 r. Grupą docelową (GD) jest 700 os. (420K/280M) aktywnych zawodowo, w wieku 25-65 lat, będących w grupie
podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia krajowym programem badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (PBP RJG), z
terenu podregionu chełmsko-zamojskiego obejmującego powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski, m. Chełm i m.
Zamość, w woj. lubelskim. W ramach GD: -65% to os. zamieszkałe na terenach wiejskich (zg. z klasyfikacją DEGURBA): 455 UP (273K/182M) -18% to os.
zamieszkałe na terenie pow. tomaszowskiego (kryt. prem. nr 1): 126UP (76K/50M) GD to os. kwalifikujące się do objęcia PBP RJG realizowanym w s.
oportunistycznym (bez zaproszeń), tj. os. bez objawów klinicznych sugerujących istnienie RJG, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w ostatnich 10 latach: a)
w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego b) w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano RJG c) w wieku 25–49 lat z
rodziny z zespołem Lyncha Zadania: -700UP objętych zostanie przesiewowymi badaniami w kierunku wczesnego wykrycia RJG -200UP objętych zostanie dział. inf.eduk.dotyczącymi edukacji prozdrowotnej z zakresu czynników zwiększających ryzyko zachorowania na RJG, programów badań przesiewowych, objawów i
przebiegu choroby, standardów leczenia, szeroko

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KARDIONEUROMED EWA DUDKO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

573 875,00

573 875,00

487 793,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2019-11-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Program profilaktyki raka jelita grubego w podregionie puławskim.

Celem głównym jest przeciwdziałanie bierności zawodowej powodowanej stanem zdrowia poprzez profil. i diagn. wśród 600 UP (300K i 300M) z terenu PPuł. w
RPLU.10.03.00-06-0036/17
wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na RJG z czego minimum 65% UP będą stanowiły osoby zam. na ter. wiej.
czyli osoby wśród których zgłaszalność na badania jest najmniejsza. P wpisuje się w realizację Narodowego Planu Zwalczania Chorób Nowotworowych i służy
zwiększeniu zgłaszalności się na badania profilaktyczne w celu poprawy stanu zdrowia mieszkańców terenów objętych wsparciem. Zwiększony zostanie odsetek
zdiagnozowanych przypadków RJG w jego wczesnym stadium i dzięki temu zostanie zmniejszony odsetek umieralności na RJG. W ramach P realizowany będzie
cykl spotkań edu-inf, na których UP będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat diagnozy i profilaktyki RJG, a także będą mogły rozwiać swoje
wątpliwości w rozmowach ze specjalistami w dziedzinie RJG. Spotkania będą się odbywać w miejscach, które znajdują się bliżej miejsca zamieszkania UP co
spowoduje, że zwiększona zostanie potencjalna możliwość zachęcenia mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie. Podczas spotkań zostaną rozdane broszury
informacyjne z podstawowymi informacjami na temat RJG. Wyświetlony będzie króki film obejmujący tą tematykę i zawierający historię osób, które chorowały,
chorują bądź straciły osobę bliską w wyniku RJG. Takie działania wpłyną na motywację do wzięcia udziału w badaniach profilaktycznych. Dodatkowo na spotkania
zostanie zaproszona osoba znana w danym środowisku, której dotknęła problematyka RJG i która zagwarantuje większe zainteresowanie spotkaniem poprzez
zachęcenie do przyjścia na nie. Wszystkie te działania (wraz z akcją informacyjną) spowodują zwiększenie uczestnictwa w badaniach profilaktycznych wśród
mieszkańców PPuł. Zadania: 1. Akcja informacyjno-edukacyjna, 2. Badania przesiewowe. Rezultaty: 500 badań przesiewowych (250K i 250M)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

621 437,50

621 437,50

528 221,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-08-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Program profilaktyki raka szyjki macicy w podregionie puławskim

Celem gł. jest przeciwdziałanie bierności zaw. powodowanej stanem zdrowia poprzez profil. i diagn. wśród 1000 UP (1000K) z terenu PPuł. w wieku aktywności
zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na RSM z czego minimum 65% UP będą stanowiły osoby zam. na ter. wiej. czyli osoby wśród
których zgłaszalność na badania jest najmniejsza. P wpisuje się w realizację Narodowego Planu Zwalczania Chorób Nowotworowych i służy zwiększeniu
zgłaszalności się na badania profil. w celu poprawy stanu zdrowia mieszkańców terenów objętych wsparciem. Zwiększony zostanie odsetek zdiagnozowanych
przypadków RSM w jego wczesnym stadium i dzięki temu zostanie zmniejszony odsetek umieralności na RSM . W ramach P realizowany będzie cykl spotkań eduinf, na których UP będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat diagnozy i profilaktyki RSM , a także będą mogły rozwiać swoje wątpliwości w rozmowach
ze specjalistami w dziedzinie RSM. Spotkania będą się odbywać w miejscach, które znajdują się bliżej miejsca zamieszkania UP co spowoduje, że zwiększona
zostanie potencjalna możliwość zachęcenia mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie. Podczas spotkań zostaną rozdane broszury z podstawowymi
informacjami na temat RSM. Wyświetlony będzie króki film obejmujący tą tematykę i zawierający historię osób, które chorowały, chorują bądź straciły osobę
bliską w wyniku RSM. Takie działania wpłyną na motywację do wzięcia udziału w badaniach profilaktycznych. Na spotkania zostanie zaproszona osoba znana w
danym środowisku, której dotknęła problematyka RSM i która zagwarantuje większe zainteresowanie spotkaniem poprzez zachęcenie do przyjścia na nie.
Wszystkie działania (wraz z akcją informacyjną) spowodują zwiększenie uczestnictwa w badaniach profilaktycznych wśród mieszkańców PPuł. Podczas badań UP
dostaną szczegółową publikację na temat RP. Zadania: 1. Akcja informacyjno-edukacyjna. 2. Badania przesiewowe. Rezultaty: 800 badań przesiewowych, 1000os.
obj. wsparciem

RPLU.10.03.00-06-0037/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

359 500,00

359 500,00

305 575,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-08-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Program profilaktyki raka piersi w podregionie puławskim

Celem gł. jest przeciwdziałanie bierności zaw. powodowanej stanem zdrowia poprzez profil. i diagn. wśród 1000 UP (1000K) z terenu PPuł. w wieku aktywności
RPLU.10.03.00-06-0038/17
zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na RP z czego minimum 65% UP będą stanowiły osoby zam. na ter. wiej. czyli osoby wśród
których zgłaszalność na badania jest najmniejsza. P wpisuje się w realizację Narodowego Planu Zwalczania Chorób Nowotworowych i służy zwiększeniu
zgłaszalności się na badania profil. w celu poprawy stanu zdrowia mieszkańców terenów objętych wsparciem. Zwiększony zostanie odsetek zdiagnozowanych
przypadków RP w jego wczesnym stadium i dzięki temu zostanie zmniejszony odsetek umieralności na RP . W ramach P realizowany będzie cykl spotkań edu-inf,
na których UP będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat diagnozy i profilaktyki RP , a także będą mogły rozwiać swoje wątpliwości w rozmowach ze
specjalistami w dziedzinie RP . Spotkania będą się odbywać w miejscach, które znajdują się bliżej miejsca zamieszkania UP co spowoduje, że zwiększona zostanie
potencjalna możliwość zachęcenia mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie. Podczas spotkań zostaną rozdane broszury z podstawowymi informacjami na
temat RP . Wyświetlony będzie króki film obejmujący tą tematykę i zawierający historię osób, które chorowały, chorują bądź straciły osobę bliską w wyniku RP .
Takie działania wpłyną na motywację do wzięcia udziału w badaniach profilaktycznych. Na spotkania zostanie zaproszona osoba znana w danym środowisku,
której dotknęła problematyka RP i która zagwarantuje większe zainteresowanie spotkaniem poprzez zachęcenie do przyjścia na nie. Wszystkie te działania (wraz z
akcją informacyjną) spowodują zwiększenie uczestnictwa w badaniach profilaktycznych wśród mieszkańców PPuł. Podczas badań UP dostaną szczegółową
publikację na temat RP. Zadania: 1. Akcja informacyjno-edukacyjna. 2. Badania przesiewowe. Rezultaty: 800 badań przesiewowych, 1000os. obj. wsparciem

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

359 500,00

359 500,00

305 575,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2019-08-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Profilaktyka raka jelita grubego - program kolonoskopii przesiewowej kierowany do mieszkańców z podregionu
bialskiego

Projekt dotyczy programu profilaktyki w zakresie raka jelita grubego. Głównym celem programu jest podniesienie świadomości mieszkańców, co najmniej 1000
RPLU.10.03.00-06-0039/17
osób (K-460/M-540), obszaru wsparcia na temat chorób nowotworowych jelita grubego do III kw. 2020 r. Realizacja celów nastąpi poprzez organizacje akcji
informacyjno-edukacyjnej oraz organizację i realizacje badań przesiewowych dla 1000 osób (K/M z terenu podregionu bialskiego). Projekt jest skierowany do
osób w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do wsparcia w ramach programu profilaktycznego w zakresie
raka jelita grubego tj. osób w wieku 50-65 lat - niezależnie od wywiadu rodzinnego, w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka
jelita grubego, w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. Co najmniej 65% uczestników projektu stanowić będą K/M zamieszkani na stałem na terenach
wiejskich tj. terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacja terenów wskazanych w wytycznych. Rezultatem projektu będzie objęcie wsparciem dzięki EFS
1000 osób, które dzięki tej interwencji zgłosiły się na badania profilaktyczne. W ramach projektu zostaną zrealizowane: - działania edukacyjne - badanie
profilaktyczne w kierunku wykrywania raka jelita grubego - działania towarzyszące (zwrot kosztów dojazdu, opieka nad osobami zależnymi). Realizatorem usług
zdrowotnych w ramach projektu jest podmiot wykonujący działalność leczniczą uprawniony do tego na mocy przepisów prawa powszechni obowiązujących.

BIALSKOPODLASKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

827 562,50

827 562,50

703 428,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-02-01

2020-07-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Program badań przesiewowych w profilaktyce raka szyjki macicy kierowanych do kobiet z podregionu bialskiego

Projekt dotyczy programu profilaktyki w zakresie raka szyjki macicy. Głównym celem programu jest podniesienie świadomości kobiet, co najmniej 4000, z
obszaru wsparcia na temat raka szyjki macicy do IV kw. 2019r. Realizacja celów nastąpi poprzez organizacje akcji informacyjno-edukacyjnej oraz realizacje
badań przesiewowych dla 4000 kobiet z terenu podregionu bialskiego. Projekt jest skierowany do kobiet w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie
podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do wsparcia w ramach programu profilaktycznego w zakresie raka szyjki macicy tj. kobiety w wieku 25-59 lat. Co
najmniej 65% uczestniczek projektu stanowić będą kobiety zamieszkłe na terenach wiejskich tj. terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacja terenów
wskazanych w wytycznych. Co najmniej 20% kobiet objętych badnianiami cytologicznymi będą to kobiety, które nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w
kierunku raka szyjki macicy. Co najmniej 48% uczestników projektu stanowić bedą kobiety zamieszkałe w powiatach stanowiących białe plamy w podregionie
bialskim (powiat bialski, powiat włodawski) W ramach projektu zostaną zrealizowane: - działania edukacyjne. - badanie profilaktyczne w kierunku wykrywania
raka szyjki macicy. - działania towarzyszące (zwrot kosztów dojazdu, opieka nad osobami zależnymi). Realizatorem usług zdrowotnych w ramach projektu jest
podmiot wykonujący działalność leczniczą uprawniony do tego na mocy przepisów prawa powszechni obowiązujących.

RPLU.10.03.00-06-0040/17

BIALSKOPODLASKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

688 328,50

688 328,50

585 079,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2019-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Program badań przesiewowych w profilaktyce raka piersi kierowanych do kobiet z podregionu bialskiego

Projekt dotyczy programu profilaktyki w zakresie raka piersi. Głównym celem programu jest podniesienie świadomości kobiet, co najmniej 4000, z obszaru
wsparcia na temat raka piersi do IV kw. 2019r. Realizacja celów nastąpi poprzez organizacje akcji informacyjno-edukacyjnej oraz realizacje badań
przesiewowych dla 4000 kobiet z terenu podregionu bialskiego. Projekt jest skierowany do kobiet w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie
podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do wsparcia w ramach programu profilaktycznego w zakresie raka piersi tj. kobiety w wieku 50 - 69 lat. Co najmniej
65% uczestniczek projektu stanowić będą kobiety zamieszkłe na terenach wiejskich tj. terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacja terenów wskazanych w
wytycznych. Co najmniej 20% kobiet objętych badnianiami mammograficznymi będą to kobiety które nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku
raka piersi. Co najmniej 36% uczestników projektu stanowić bedą kobiety zamieszkałe w powiatach stanowiących białe plamy (dotyczy raka piersi) w podregionie
bialskim (m.Biała Podlaska, powiat włodawski) W ramach projektu zostaną zrealizowane: - działania edukacyjne - badanie profilaktyczne w kierunku wykrywania
raka piersi - działania towarzyszące (zwrot kosztów dojazdu, opieka nad osobami zależnymi). Realizatorem usług zdrowotnych w ramach projektu jest podmiot
wykonujący działalność leczniczą uprawniony do tego na mocy przepisów prawa powszechni obowiązujących.

RPLU.10.03.00-06-0041/17

BIALSKOPODLASKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

698 650,00

698 650,00

593 852,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2019-10-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Profilaktyka raka szyjki macicy w SPZOZ NR1 Bełżyce

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie bierności zawodowej powodowanej stanem zdrowia poprzez profilaktykę i diagnostykę wśród 500 UP (Kobiet) w
RPLU.10.03.00-06-0042/17
wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka narażonych raka szyjki macicy do 31.12.2019 r. UP to os. z terenu całego podregionu
LUBELSKIEGO .w tym 65% UP z terenów wiejskich, czyli grupa kobiet o najniższym odsetku zgłaszalności na badania profilaktyczne. Niniejszy P jest wsparciem
działań podejmowanych w ramach "Narodowego Planu Zwalczania Chorób Nowotworowych" tak, aby zwiększyć odsetek os, które biorą udział w badaniach
przesiewowych (cytologii) w kierunku wykrycia raka szyjki macicy we wczesnym jego stadium lub kontrolować te kobiety, które są szczególnie na to narażone, co
bezpośrednio przyczyni się do przeciwdziałania przerwania pracy osób w wieku aktywności zawodowej. Projekt przewiduje cykl spotkań infor.-edukacyjnych
mających na celu zwiększenie świadomości UP na temat istoty profilaktyki raka szyjki macicy w tym w zakładach pracy. Podczas spotkań UP będą mieli okazję
zapoznać się z czynnikami ryzyka, rozwiać wątpliwości, przełamać barierę wstydu rozmowy z osobą mającą pełną wiedzę na temat problemu. Dodatkowym atutem
jest fakt, że spotkania odbywać się będą blisko miejsca zamieszkania. Efektem działań ma być zwiększenie odsetka kobiet zgłaszających sie na badanie
cytologiczne. Podczas spotkań inf.-eduk. UP otrzymają publikację na temat istoty profilaktyki w tym kierunku, publikacja przygotowana przez specjalistę z tej
dziedziny z językiem dostosowanym do grupy docelowej (poziom trudności języka, formy przekazu, przystępność danych statyst.). Dodatkowo w ramach P zostanie
przygotowany spot, który UP będą mogli zobaczyć w regionalnej TV. Spotk z silnym społecznym przekazem dający zdecydowany impul do zabdania o swojej
zdrowie, własnie teraz nie czekająć na pojawienie sie njiepokojących objawów gdy może być juz za późno.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

125 600,00

125 600,00

106 760,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2019-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

08 Nie dotyczy

ZIT

Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w podregionie bialskim

Uczestnikami projektu będzie 600 os.(300Ki300M) w wieku powyżej 25 roku życia i będących w wieku aktywności zawodowej tj. do 65 r.ż. z obszaru
województwa lubelskiego (dalej:WL) podregion bialski (dalej:PrB) w tym powiaty: powiat bialski (dalej:PB), powiat radzyński(dalej:PR), powiat
włodawski(dalej:PW),powiat parczewski(dalej:PP) i powiat m. Biała Podlaska (dalej:PBP) (zamieszkujące wg KC) zainteresowanych profilaktyką raka jelita
grubego (dalej:RJG) W tym: -co najmniej 65% Uczestników Projektu (dalej:UP) będą stanowić osoby zamieszkujące teren wiejski.
100% UP projektu będą stanowił osoby kwalifikujące się do co najmniej jednej z poniższych grup, tj: 1. będące po 50 r.ż. bez obciążeń wywiadu rodzinnego,
2. będące w wieku od 25 r.ż. jeśli u krewnego I stopnia rozpoznano raka jelita grubego przed 60 r.ż.
3. będące w wieku od 40 r.ż. jeśli u jednego krewnego I stopnia rozpoznano raka jelita grubego w wieku powyżej 60 r.ż..
Wsparcie w projekcie zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb tych osób. Zadania: 1. Ankieta wstępna - POZ 2.Akcja edukacyjna
3. Badanie przesiewowe Rezulaty: 600 badań przesiewowych

RPLU.10.03.00-06-0043/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i
pracowników do
zmian

10.3. Programy polityki zdrowotnej

Brak poddziałania

492 026,25

492 026,25

418 222,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2019-10-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

107 Aktywne i zdrowe starzenie się

08 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nowe kwalifikacje - większe możliwości

Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 100 niepracujących osób (55K,45M) z niepełnosprawnościami, z woj.
lubelskiego (zamieszkujących na terenie WL w rozumieniu KC), a w szczególności z gmin Opole Lub. i Łaziska, poprzez realizację kompleksowego programu
aktywizacji (obejmującego m.in. doradztwo zawodowe, IPD, szkolenia, staże) oraz podjęcie zatrudnienia przez 25 UP do 31.10.2017r.

RPLU.11.01.00-06-0003/16

CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 588 932,00

1 588 932,00

1 350 592,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2018-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja i Integracja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrykach

Celem głównym projektu "Aktywizacja i Integracja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrykach" jest wzrost aktywności społeczno- zawodowej
oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym -10 osób (6K i 4M)-klientów GOPS poprzez
realizację programu na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi
w Gminie Wyryki w okresie 1.01.2019 do 31.12.2019. Realizowany typ projektu: Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w których elementem jest: a) programy na rzecz
społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów
aktywności lokalnej. Główne rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po
opuszczeniu programu-6 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek)-2 osoby, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-2 osoby. Grupę
docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Wyryki, w tym w
szczególności: a) osoby bierne zawodowo, b) osoby bezrobotne – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których
zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej
integracji o charakterze społecznym- 10 osób w tym 6K i 4M. Główne zadania w ramach projektu: Praca socjalna i Aktywna integracja.

RPLU.11.01.00-06-0003/18

GMINA WYRYKI/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WYRYKACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

180 338,46

180 338,46

153 287,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywni-kreatywni

Celem głównym projektu "Aktywni-kreatywni" jest wzrost aktywności społeczno- zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub
RPLU.11.01.00-06-0004/18
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością- podopiecznych PCPR w Parczewie- 39 osób (23K i 16M) poprzez realizację
kompleksowych programów integracji społecznej ukierunkowanych na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową w okresie 1.01.2019 do
31.12.2020.Główne rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-14, Liczba
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)-3, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-6. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym z terenu powiatu parczewskiego, w tym w szczególności: a) osoby pozostające bez zatrudnienia, b) osoby bezrobotne (III profil) c) osoby
z niepełnosprawnościami d) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym które należą do następującej kategorii osób: -osoby z
niepełnosprawnością-20 osób -osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą- 19 osób w tym 15 osób stanowią os. przebywające w
rodzinnej pieczy zastępczej przygotowujące się do opuszczenia rodziny zastępczej a 4 os. to usamodzielniani wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej. Główne zadania w ramach projektu: Działania aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych, Działania aktywnej integracji dla wychowanków,
Zasiłki i pomoc w naturze. Projekt będzie realizowany zgodnie ze standardami i modelami w zakresie pomocy społecznej opracowanymi na poziomie krajowym.

POWIAT PARCZEWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PARCZEWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

590 161,00

590 161,00

501 636,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

NIEMOŻLIWE A JEDNAK!

Celem głów. proj. jest zwiększ. szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społ. i zaw. 57 osób (34 K i 23 M) niepracujących zaw., zagroż. wykluczeniem społ.
i/lub wyklucz. społ., zam. na terenie woj. lub. w rozumieniu KC w 4 gminach wiejskich: Cyców, Milejów, Puchaczów, Spiczyn i Ludwin oraz w gminie miejsko
–wiejskiej Łęczna poprzez realizację kompleksowego programu obejmującego: wsparcie doradcze (doradca zaw.), psycholog. (psycholog), socjalne (prac. soc.),
bieżące wsparcie spec. ds. reintegracji zaw.; szkolenia zaw. oraz śr. 5-6 miesięczne staże zaw. realizowane u pracodawców z terenu woj. lub., spełniające
standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży Efektem finalnym realizacji celu głów. ma być podjęcie zatrudnienia przez 5 os. (2 K i 3 M) do
31.12.2020 Dział. w ramach proj. będą adekwatne do zdiagn. specyficznych potrzeb grup docelowych, i odbywać się będą na podstawie ścieżek reintegracji sporz.
dla każdej os., z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problem., zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. wsparcie będzie skoncentrowane na UP i ich
potrzebach. Efekty proj.: 1) podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań instytucji pom. na rzecz włączenia społ. 2) zrealizowanie kompleksowych
działania na rzecz aktywizacji i integracji społ. i zaw. klientów jedn. 3) zrealizowanie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla os.
niepełnospr. i zasady równości szans K i M w ramach proj.

RPLU.11.01.00-06-0005/18

POWIAT ŁĘCZYŃSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 554 244,39

1 554 244,39

1 321 107,73

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-04-01

2020-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Czas na aktywność!

Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudn. oraz wzrost integracji społ. – zawodowej 80 OB/biernych zawod. (48K,32M) z niepełnospr. z terenu powiatu lubelskiego,
z woj. lubelsk. (zamieszk.na tym terenie w rozumieniu KC), poprzez realizację kompleks. programu aktyw.obejm. m.in. ident. potrzeb, IPD, doradz.psych., coaching,
szkol. i staże. GD projektu stanowi 80 osób wyklucz. bądź zagroż. wyklucz. społ. ze względu na posiadane niepełnospr.(48K,32M) z terenu powiatu lubelsk., w woj.
lubelskim (osoby zamieszk. ten obszar w rozumieniu KC), w tym osoby bierne zawod. i OB, które dążą do zwiększenia ich poziomu integracji społ.–zawod. Będą to
OzN w rozumieniu „Wyt. w zakresie realizacji przeds.w obszarze włącz. społ.i zwalcz. ubóstwa (…) na l.2014-2020” Główne zadania w ramach projektu: doradztwo
psychol., coaching,doradztwo zawodowe, identyfikacja potrzeb UP i opracowanie IPD, szkolenia zawodowe, staże.

RPLU.11.01.00-06-0006/18

POWIAT LUBELSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 607 664,00

1 607 664,00

1 366 514,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-03-01

2021-04-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Pewnie w dorosłość

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji psychospołecznych, poprawa dostępu do rynku pracy oraz aktywizacja zawodowa 52 (26K/26M) w tym 6
niepełnosprawnych (3K i 3M) wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych , zakładów
poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy w
wieku 18-29 z gmin: Chełm, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Lublin, Zamość poprzez uczestnictwo w kompleksowych programach aktywizacji społecznej i
zawodowej umożliwiających znalezienie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy do 31.05.2017.

RPLU.11.01.00-06-0007/15

FUNDACJA SEMPRE A FRENTE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

822 536,75

822 536,75

699 156,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2017-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

CIS nowa szansa - nowe możliwości.

Celem głównym projektu jest zahamowanie zjawiska uzależniania od pomocy społ. dziedziczenia biedy oraz poprawa dostępu do rynku pracy z wykorzystaniem
usług CIS poprzez objęcie uczestników IPD/Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego, organizację zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej
dla 120 uczestników - 81 kobiet i 39 mężczyzn z grupy osób wykluczonych lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Chełm w
okresie od 01.08.2016 do 31.07.2019 r. Kluczowe wskaźniki na poziomie rezultatu dotyczą liczby osób, które po zakończonym uczestnictwie w CIS uzyskały
kwalifikacje, poszukują pracy, podjęły zatrudnienie. Kluczowe wskaźniki na poziomie produktu dotyczą liczny osób objętych wsparciem w programie i liczby osób
niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie. Grupę docelową będzie stanowiło 120 osób (81K i 39M)wykluczonych lub osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Chełm. Zadania przewidziane do realizacji dotyczą: opracowania dla każdego z uczestników IPD/Indywidualnego
Programu Zatrudnienia Socjalnego w ramach którego zaplanowano spotkania z psychologiem, doradca zawodowym, pracownikiem socjalnym, przeprowadzenia
zajęć z zakresu reintegracji społecznej w tym: poradnictwo prawne, indywidualne poradnictwo terapeuty uzależnień, zajęcia z psychologiem, psychoedukację
rodzinną, zajęcia z doradcą zawodowym (aktywizacja zawodowa i przedsiębiorczość społeczna), zajęcia socjoterapeutyczne oraz reintegracji zawodowej w tym:
utworzenie grupy gospodarczej (robotnik gospodarczy i konserwator terenów zielonych), opiekunek osób zależnych i dzieci, kucharskiej, malarz - tapeciarz i
stylizacji (fryzjer, stylizacja paznokci i wizaż). Zadania projektowe przewidziane do realizacji zostały zaplanowane po wcześniejszej ewaluacji dotychczasowej
działalności CIS i są nowymi formami reintegracji społeczno-zawodowej skierowanymi do grupy docelowej odpowiadającymi na zapotrzebowanie lokalnego
rynku pracy.

RPLU.11.01.00-06-0007/16

MIASTO CHEŁM / CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

2 000 156,41

2 000 156,41

1 700 132,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-08-01

2019-07-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Perspektywy

Celem głównym projektu "Perspektywy" jest wzrost aktywności społeczno- zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych
RPLU.11.01.00-06-0007/18
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością- podopiecznych PCPR we Włodawie- 30 osób (17K i 13M) poprzez realizację
kompleksowych programów integracji społecznej ukierunkowanych na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową w okresie 1.01.2019 do 31.12.2019.
Główne rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-11, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)-2, Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-10. Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym
dotknięte ubóstwem)lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące na terenie powiatu włodawskiego, w tym w szczególności: a)
osoby bierne zawodowo, b) osoby bezrobotne, c) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) d) dzieci i młodzież wykluczona lub
zagrożona wykluczeniem społ. które należą do następującej kategorii osób: -osoby z niepełnosprawnością-10 osób (6K 4M) -osoby przebywające w pieczy
zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą- 14 osób w tym 10 osób stanowią os. przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej od 17 do 25 r.ż. (7K 3M), a 4 os.(4K)
to usamodzielniani wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej -osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych-6 osób (6M).
Główne zadania w ramach projektu: Aktywna integracja, Praca socjalna, Zasiłki i pomoc w naturze. Projekt będzie realizowany zgodnie ze standardami i
modelami w zakresie pomocy społecznej opracowanymi na poziomie krajowym.

POWIAT WŁODAWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

625 024,63

625 024,63

531 270,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Przystanek Praca

CEL GŁÓWNY: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno–zawodowej 91osób niepełnosprawnych(55K,36M) wykluczonych (w tym
dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie (w szczególności osoby: pozostające bez zatrudnienia; bezrobotne należące do III
grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy; o niskich kwalifikacjach),zamieszkałych w woj.lubelskim (zgodnie z KC),poprzez realizację
kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in.:identyfikacje potrzeb i opracowanie IPD,doradztwo psychologiczne,szkolenia zawod.,pośrednictwo
pracy,staże oraz podjęcie zatrudnienia przez min.28 uczestników projektu do 31.05.2019r. GŁÓWNE REZULTATY:liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 36 osób;liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 46 osób;liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 28 osób. GRUPY DOCELOWE: 91osób niepełnosprawnych (55kobiet-60% i 36mężczyzn-40%) wykluczonych (w tym
dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj.lubelskiego (w rozumieniu KC),w szczególności: osoby pozostające
bez zatrudnienia, osoby bezrobotne (wyłącznie należące do III grupy osób sprofilowanych jako osobe oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.33 ustawy z
20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), osoby o niskich kwalifikacjach. GŁÓWNE ZADANIA:Indywidualny Plan Działania.Wsparcie
psychologiczne.Szkolenia zawodowe.Pośrednictwo pracy.Staże zawodowe.Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych.

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 849 870,49

1 849 870,49

1 572 389,91

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

RPLU.11.01.00-06-0008/17

Jestem - więc działam

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy oraz niekorzystnych postaw społecznych oraz
RPLU.11.01.00-06-0008/18
poprawa dostępu do rynku pracy 140 klientów i klientek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie grupy docelowej z wykorzystaniem zróżnicowanych form i metod aktywizacji społeczno - zawodowej,w w tym stosowanie
instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej a także realizację działań z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy. Wszystkie
działania dostosowane będą do zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych poprzez zastosowanie indyw. ścieżek uczestnictwa. Grupę docelową stanowią osoby z
niepełnosprawnościami oraz wychowankowie pieczy zastępczej z powiatu bialskiego. Glówny cel projektu zostanie osiągnięty przez realizację zadań: 1.
Aktywizacja edukacyjno - zawodowa wychowanków pieczy zastępczej. 2. Aktywizacja edukacyjno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami. 3. Aktywizacja
społeczno - zdrowotna wychowanków pieczy zastępczej. 4 Aktywizacja społeczno - zdrowotna osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowane do osiągnięcia
wskaźniki rezultatu : Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu - 100 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 40 Liczba osób zagrożónych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 29

POWIAT BIALSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

2 704 567,25

2 704 567,25

2 298 882,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

"Wystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim"

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej, poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczenim społecznym 72
(43K/ 29 M) osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu kraśnickiego w okresie od 01.01.2019r.do 31.12.2021r Wsparciem objęte zostaną osoby w wieku
aktywności zawodowej, bierne, bezrobotne zarejestrowane w PUP, należące do społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Główne rezultaty projektu: podniesienie kwalifikacji i nabycie kompetencji, poszukiwanie pracy, podjecie zatrudnienia. Zostaną podjęte zintegrowane działania
skierowane indywidualnie do każdej z osób z niepełnosprawnością. Osoby biorące udział w projekcie zostaną objęte wsparciem w formie: 1. Diagnoza potrzeb Indywidualna ścieżka reintegracji, 2. Wsparcie mentora/coacha, 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne, 4. Indywidualne wsparcie prawne, 5. Kursy/
Szkolenia 6. Warsztaty terapeutyczno -integracyjne, 7. Indywidualne wsparcie pośrednika pracy, 8. Staże.

RPLU.11.01.00-06-0009/18

POWIAT KRAŚNICKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAŚNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 454 632,80

1 454 632,80

1 236 437,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Czas na działanie!

Cel główny:Wyższa aktywność zawodowo-społeczna wśród 40 osób(24 kobiety/16 mężczyzn)niepełnosprawnych wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata,w tym min.20 osób bezrobotnych(zarejestrowanych w
PUP/MUP jako osoby bezrobotne),zamieszkujących(w rozumieniu przepisów KC)na terenie woj.lubelskiego,z priorytetowym traktowaniem os.zamieszkujących w
gminach,na terenie których odsetek os.korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj.lubelskiego,tj.gminy:
Serniki, Uścimów, Niedźwiada, Kamionka, Michów, Firlej, Ostrówek, Jeziorzany,Lubartów-gmina miejska,Lubartów-gmina wiejska, Bełżyce, Bychawa, Głusk,
Jastków, m.Lublin, Mełgiew, Piaski, Rybczewice,Świdnik,Trawniki,w okresie od 01.07.2016-30.04.2017

RPLU.11.01.00-06-0010/15

JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

835 782,00

835 782,00

710 414,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2017-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompleksowa reintegracja osób niepełnosprawnych

CEL:Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 42 osób niepełnosprawnych (26K/16M) powyżej 18roku
RPLU.11.01.00-06-0010/17
życia,wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. z województwa lubelskiego poprzez objęcie instrumentami
aktywnej integracji dostosowanymi do indywidualnych potrzeb w okresie 1.05.2018-28.02.2019,skutkującymi nabyciem kwalifikacji przez min.14os.i podjęciem
zatrudnienia przez min.11os. GRUPA DOCELOWA:42 osoby (26kobiet/16mężczyzn) wyłącznie pow.18 r.ż.,wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone
ubóstwem/wykluczeniem społ.,bez pracy (mieszczące sięw katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ.EFS i EFRR na lata 2014-2020) zamieszkujące w województwie lubelskim w rozum. KC, w
tym:os.niepełnosprawne-100%Uczestników Projektu tj.42os.os.bierne zaw.-maks.33os.os.bezrobotne wyłącznie należące do III profilu pomocymin.9os.os.korzystające z POPŻ 2014-2020-min.21os.os.o niskich kwalifikacjach-min.13os. Preferowane będą:os.doświadczające wielokrotnego wykluczenia
społ.,os.o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,z niepełnosprawnościami sprzężonymi,z niepełnosprawnością intelektualną,os.z
zaburzeniami psychicznymI,os.korzystające z PO PŻ. ZADANIA:Wielostronna diagnoza kompetencji i potrzebPoradnictwo zawodoweWarsztaty kompetencji
społecznychIndywidualny life-coachingSzkolenia umożliwające nabycie,podniesienie,zmianę kwalifikacji3-miesięczny staż REZULTATY:l.os.zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społ.,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu prog.-min.14l.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.poszukujących pracy po
opuszczeniu prog.-min.15l.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu prog.-min.11

VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

678 462,76

678 462,76

576 693,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

"Widzieć więcej" - aktywizacja społeczna mieszkańców Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu
Świdnickiego.

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. do 120 osób niepełnosprawnych - mieszkańców DPS z terenu Powiatu Świdnickiego.
Realizowany będzie w okresie 01.01.2019 - 31.12.2021. Celem projektu jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i
niekorzystnych postaw społecznych, wzrost integracji społecznej oraz aktywne włączenie społeczne. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację instrumentów
aktywnej integracji, takich jak m. in. poradnictwo psychologiczne, zabiegi zdrowotne, wyjazdy aktywizacyjno zdrowotne oraz terapię zajęciową UP. Udział w
projekcie, umożliwi UP aktywizację społeczną. Projekt będzie realizowany w 3 etapach, z których każdy będzie trwał 12 miesięcy i obejmował wsparciem 40 osób.
Każdy etap będzie skonstruowany w taki sam sposób, tzn. w okresie 01.01 - 28.02 odbędzie się rekrutacja do projektu; 01.03 - 31.03 - indywidualne poradnictwo
psychologiczne świadczone co kwartał, poczynając od 01.03-31.03 następnie w miesiącu czerwcu, wrześniu i grudniu każdego roku realizacji projektu; 01.04 31.12 - terapia zajęciowa dla UP; 01.04 - 31.12 - zabiegi ruchowo - mobilizacyjne; sierpień każdego roku realizacji projektu - wyjazd zdrowotno aktywizacyjny;
wrzesień każdego roku realizacji projektu: festyn mający na celu aktywizację społeczną UP i podsumowanie danej edycji projektu. W każdym etapie weźmie udział
40 uczestników.

RPLU.11.01.00-06-0010/18

POWIAT ŚWIDNICKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 086 624,00

1 086 624,00

923 630,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

W PEŁNI aktywni

Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 36 osób powyżej 18roku życia z niepełnosprawnościami(w tym min.22kobiet)wykluczone(w tym
dotknięte ubóstwem)lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj.lubelskiego(w rozumieniu KC),w tym: -min.20% osób długotrwale
bezrobotne,tj.8 osób(należące wyłącznie do III profilu) -min.10% osób o niskich kwalifikacjach,tj.4 osób -min.50% Uczestników Projektu,tj.18 osób-osoby
korzystające z PO PŻ 2014-2020 (zakres wsparcia w ramach Projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań
towarzyszących). W Projekcie preferowane do objęcia wsparciem są: -osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności -osoby z
niepełnosprawnością sprzężoną oraz os.z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi -osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rozumianym jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek. Osiągniecie celu
zostało zaplanowane w okresie:04.2018r.-01.2019r. poprzez udział w Projekcie i otrzymanie przez Uczestników Projektu kompleksowego wsparcia w zakresie
aktywizacji zawodowo-społecznej prowadzącej do podjęcia zatrudnienia przez min.20%os.ze znacznym st.niepełnosprawności,os.z niepełnosprawnością
intelektualną oraz os.z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz przez min.30% os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. i osiągnięcia efektywności
społecznej przez min.34%Uczestników Projektu. W Projekcie zostały zaplanowane działania: Diagnoza potrzeb uczestników połączona z przygotowaniem ścieżki
reintegracji, Pośrednictwo pracy,Poradnictwo prawne, Poradnictwo psychologiczne, Szkolenia zawodowe,Warsztaty sportowe,Staże zawodowe. Podczas
realizacji zadań dla UP zostały przewidziane środki wsparcia niwelujące bariery udziału w Projekcie w postaci bezpłatnych materiałów szkoleniowych,zwrotu
kosztów dojazdu i cateringu dla wszystkich Uczestnikó

RPLU.11.01.00-06-0011/17

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

643 680,60

643 680,60

547 128,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2019-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

"Spektrum Nowych Możliwości" - Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu
Świdnickiego.

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. do 120 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdnickiego. Realizowany będzie w
okresie 01.01.2019 - 31.12.2021. Celem projektu jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw
społecznych, wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy i aktywne włączenie społeczne. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację
instrumentów aktywnej integracji, takich jak m. in. doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, zabiegi rehabilitacyjne, kursy i szkolenia oraz staże
zawodowe, których efektem będzie nabycie nowych i/lub poszerzenie posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych i społecznych. Dzięki nim uczestnicy
projektu staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy, co z kolei umożliwi im aktywizację społeczno-zawodową i podjęcie satysfakcjonującej pracy. Projekt
będzie realizowany w 3 etapach, z których każdy będzie trwał 12 miesięcy i obejmował wsparciem 40 osób. Każdy etap będzie skonstruowany w taki sam sposób,
tzn. w okresie 01.01 - 28.02 odbędzie się rekrutacja do projektu; 01.03 - 31.03 - wyjazd motywacyjno-doradczy i następnie poradnictwo psychologiczne; 01.04 30.04 - doradztwo zawodowe; 01.05 - 31.05 - zabiegi rehabilitacyjne; 01.06 - 31.08 - kursy i szkolenia; 01.09 - 31.12. staże zawodowe. W każdym etapie weźmie
udział 40 uczestników, po 20 K i M.

RPLU.11.01.00-06-0011/18

POWIAT ŚWIDNICKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 823 544,00

1 823 544,00

1 550 012,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

ALTERNATYWA-kompleksowy program na rzecz integracji społeczno - zawodowej

CEL GŁÓWNY Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym,os.pozostających bez zatrudnienia,w 100% os.z niepełnosprawnościami,zamieszkałych woj.lubelskie(zg.z KC),poprzez realizację kompleksowego
programu integracji społecznej i zawodowej prowadzącego do nabycia kwalifikacji przez min.20 UP oraz podjęcia zatrudnienia przez min.15 UPdo XII2018 r.
GRUPA DOCELOWA OSOBY wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem)lub os.zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj.lubelskiego(w
przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Proj.obejmie
wsparciem 60os.(33K/27M)w 100%OS. Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI(w tym z zaburzeniami psychicznymi)w roz.Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ: 55%(33os.)to kobiety; -80%(48os.)os.pozostające bez zatrudnienia; -20%(12os.)os.bezrobotne–wyłącznie os.należące do III gr.os.sprofilowanych jako os.oddalone
od rynku pracy w roz.art.33 ustawy z 20.04.2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; -min.50%(30os.)os.korzystające z PO PŻ 2014-2020,a
zakres wsparcia w ramach proj.jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z POPŻ. WSKAŹNIKI KLUCZOWE: Liczba os.zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym: -które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-MIN.32%tj.-20UP; -poszukujących pracy po opuszczeniu programuMIN.45%tj.-22UP. DZIAŁANIA: INTEGRACJA SPOŁECZNA: DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU INDYWIDUALNE
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE:PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE INTEGRACJA ZAWODOWA: INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE SZKOLENIE Z ZAKRESU
KOMPETENCJI KLUCZOWYCH-SZKOLENIE KOMPUTEROWE O PROFILU OGÓLNYM SZKOLENIA ZAWODOWE STAŻ POŚREDNICTWO PRACY

RPLU.11.01.00-06-0012/17

JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 223 830,08

1 223 830,08

1 040 255,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2019-01-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

"Motywacja - Rozwój - Niezależność" - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty
aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu
Powiatu Świdnickiego.

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. do 20 wychowanków opuszczających instytucjonalne i rodzinne formy pieczy
zastępczej, w wieku 15-25 lat, z terenu powiatu świdnickiego. Realizowany będzie w okresie 01.01.2019 - 31.12.2021. Celem projektu jest zahamowanie zjawiska
uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy i
aktywne włączenie społeczne. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji, takich jak m. in. doradztwo zawodowe, poradnictwo
psychologiczne i mentalne, kursy i szkolenia oraz staże zawodowe, których efektem będzie nabycie nowych i/lub poszerzenie posiadanych umiejętności i
kompetencji zawodowych i społecznych. Dzięki nim uczestnicy projektu staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy, co z kolei umożliwi im aktywizację
społeczno-zawodową i podjęcie satysfakcjonującej pracy. Projekt będzie realizowany w 3 etapach, z których każdy będzie trwał 12 miesięcy i obejmował
wsparciem: 6 osób w 2019 (3K i 3M), 7 osób w 2020 (3K i 3M) i 7 osób w 2021 (4K i 3M). Każdy etap będzie skonstruowany w taki sam sposób, tzn. w okresie
01.01 - 31.01 odbędzie się rekrutacja do projektu; 01.02 - 31.12 poradnictwo psychologiczne i mentalne; 01.02 - 30.03 - doradztwo zawodowe; 01.04 - 31.06 kursy i szkolenia; 01.07 - 31.09. staże zawodowe.

RPLU.11.01.00-06-0012/18

POWIAT ŚWIDNICKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

800 000,00

800 000,00

680 000,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

POWRÓT - wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy

CELEM GŁÓWNYM proj. jest wzrost integracji społecznej oraz zawodowej min. 28 spośród 30 (27M/3K) osób bezdomnych w wieku 25-64 lat wykluczonych społ.,
pozostających bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach (w tym 3 niepełnosprawnych) z województwa lubelskiego poprzez realizację indywidualnego programu
wychodzenia z bezdomności w okresie 07.2016-06.2017 r.

RPLU.11.01.00-06-0013/16

STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

556 250,00

556 250,00

472 812,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-07-01

2017-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Koniec wykluczenia - początek zatrudnienia

Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób w wieku 18-64lata zagrożonych/dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem
RPLU.11.01.00-06-0013/17
społecznym-100% osób z niepełnosprawnościami, w tym także z zaburzeniami psychicznymi (w tym min.60%K), zamieszkujących w woj.lubelskim, poprzez
kompleksowe wsparcie realizowane od1.01.2018-31.12.2018,obejmujące:diagnozę potrzeb,poradnictwo psycholog.,poradnictwo zawodowe,szkolenia
zawod,staż,pośrednictwo pracy,prowadzące do podjęcia zatrudnienia przez min.25%UP. Uczestnicy projektu: 60(36K,24M)osób wykluczonych(w tym dotkniętych
ubóstwem)lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -100% osób z niepełnosprawnościami, w tym także z zaburzeniami psychicznymi,
pozostających bez zatrudnienia, w wieku 18-64lata,zamieszkujących w woj.lubelskim (w rozum.KC) w tym: -os.bierne(maks.80%UP=48os.); -os.bezrobotne należące
do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy(min.20%UP=min.12os.); -os.o niskich kwalifikacjach(min.30%UP=18os.); -os.korzystające z
POPŻ 2014-2020(min.50%UP=30os.),a zakres wsparcia w ramach proj.jest komplementarny i uzupełnia działania współfinans.w ramach działań towarzyszących
POPŻ; o ile mieszczą się w katalogu osób z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środ.EFS i EFRR na l.2014-2020. Zadania: -Diagnoza potrzeb oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracyjnej -Poradnictwo psychologiczne Poradnictwo zawodowe -Pośrednictwo pracy -Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zakończone certyfikatem -3-miesięczne staże zawodowe Główne
Rezultaty: 1.Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-20 2.Liczba os.zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społ.poszukujących pracy po opuszczeniu programu-22 3.Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.pracujących po opuszczeniu
programu-15

VIAMED S.C. JERZY WIECZOREK JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK PRACOWNIA ROZWOJU
OSOBISTEGO SELF

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

946 230,00

946 230,00

804 295,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

CIS TWOJĄ SZANSĄ

W ramach projektu wsparcie wsparcie otrzyma łącznie 60 mieszkańców miasta Zamość w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn, bedących w wieku aktywności
zawodowej, Uczestnicy projektu zostaną objęci wspparciem zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Do projektu będą mogły zostać
zakwalifikowane osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w CIS oraz spełniające kryteria rekrutacyjne, bez względu na płeć, wyznawany
światopogląd czy orientację seksualną. Projekt odpowiadna na zgłaszane pracownikom socjalnym problemy społeczne mieszkańców miasta.Problemy
uczestników projektu to głównie trudności w zapewnieniu podstawowych potrzeb życiowych jednostek i całych rodzin, brak środków finansowych na zdobycie
zawodu lub przekwalifikowanie się. Istotną barierą jest także niwwystarczająca ilość środków finansowych na udział w imprezach i zajęciach kulturalnych. W
ramach planowanej reintegracji społecznej uczestnicy projektu otrzymają wsparcie pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego. Będą mogli
skorzystać z wyjść integracyjnych oraz podnieść swoje kompetencje społeczne. W ramach zadań projektowych zostaną utworzone cztery warsztaty reintegracji
zawodowej celem podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczestników projektu. Wszystkie zaplanowane w projekcie działania wynikają z potrzeb
mieszkańców miasta Zamość, zapisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz wytycznych w zakresie RPO WL na lata 2014-2020.

RPLU.11.01.00-06-0013/18

MIASTO ZAMOŚĆ/MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

2 078 522,93

2 078 522,93

1 766 744,49

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2020-01-01

2022-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Potrzebni !

CEL: Głównym celem proj.jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do RP 36 (22K/14M),os.wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub
os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -100% ON,poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej ON dla WL w
okresie od 01.04.2018 r.-28.02.2019 r. GRUPA DOCELOWA: Wsparciem zostanie objętych 36 (22K/14M) os.pozostających bez zatrud.,wykluczonych (w tym
dotkniętych ubóstwem) lub os.zagrożonych ubóstwem lub WS. z terenu WL w rozumieniu KC.GD stanowić będą wyłącznie os.powyżej 18 r.życia,w 100% ON, w
tym:min.20% os.bezrobotne (tj.8 os.)-wyłącz.os.należące do trzeiej grupy os.sprofilowanych jako os.oddalone od RP w roz.art.33 ustawy z dn.20.04.2004 r.o
promocji zatrud.i instytucjah RP.max.80% os.bierne zawodowo (tj.28 os.) Co najmniej 50% UP to os.korzystające z PO PŻ 2014-2020,a zakres wsparcia w ramach
proj.jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących. ZADANIA:DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I
POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA W OPARCIU O ŚCIEŻKĘ REINTEGRACJI/IPDPORADNICTWO
PSYCHOLOGICZNE-INDYWIDUALNE I GRUPOWE WSPARCIEWARSZTATY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY I ZNAJOMOŚCI PRAW I PRZYWILEJÓW OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA RYNKU PRACYTRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH.AKTYWNE POŚREDNICTWO PRACYSZKOLENIA ZAWODOWESTAŻ ZAWODOWY
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIOWEJ: ¦ w odn.do os.lub środowisk zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-min. poziom
efektywności społecznej wynosic będzie 34%,a efektywności zatrudnieniowej min.30% ¦ w odn.do os.o znacznym stopniu niepełn,os. z niepełn.intelektualną oraz
os. z niepełn sprzeżonymi-min. poziom efektywności społecznej wynosić będzie 34%, a efektywności zatrudnieniowej min 20%

RPLU.11.01.00-06-0014/17

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

799 699,80

799 699,80

679 744,83

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Szansa na lepsze jutro

Projekt jest skierowany o osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. 126 osób w tym 90 osób niepełnosprawnych i 36 wychowanków pieczy zastępczej,
wychowanków usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz wychowanków
pieczy zastępczej z terenu powiatu opolskiego. Projekt będzie realizowany od nia 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r. Celem w/w projektu jest zahamowanie
zjawiska uzależnienia o pomocy społecznej i niekorzystanych postaw społecznych, wzrost integracji społecznej oraz poprawa do rynku pracy i aktywne włączenie
społeczne. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji, tj. poradnictwo psychologiczne, działania o podłożu kulturalnooświatowym, pobyt zdrowotny dla osób niepełnosprawnych, których efektem będzie nabycie nowych i poszerzenie posiadanych umiejętności społecznych. Projekt
będzie realizowany w 3 etapach, z których każdy będzie trwał 12 miesięcy i obejmie wsparcie 42 osób,w tym 30 osób niepełnosprawnych i 12 wychowanków
pieczy zastępczej, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Proj. będzie reali. w 3
turach (3x12m-cy) i obejmie łącznie 126 UP (w tym 90 os. niepeł. i 36 wych.) tj.: a) 3X (30 os. niepeł.i max 10 os. otocz. o ile zaist. taka potrzeba) b) 3X (12 wych. i
max 15 os. otocz., o ile zaist. taka potrzeba)

RPLU.11.01.00-06-0014/18

POWIAT OPOLSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 308 146,49

1 308 146,49

1 111 924,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Akademia równych szans

CEL GŁÓWNY: Aktywizacja społ.-zawod. 120 os. (66K/54M) z woj. lubelskiego – wykluczonych / zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., w tym 100%
biernych zawod. ON (min. 25% niesłyszących) poprzez realiz. ścieżki reintegr. obejm. formy wsparcia niezbędne do wyprowadz. danej os. z ubóstwa / wyklucz.
społ. zrealiz. w okr. 1.03.2018-31.08.2019 GRUPA DOCELOWA: 120 os. [66K/54M] wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społ., w tym 100% os. biernych zawodowo z niepełnosprawnościami [ON] w rozum. Wytycznych w zakr. realiz. zasady równości szans i
niedyskrymin., w tym dostępn. dla ON (…) (wśród nich min. 25%, tj. 30 os. [16K/14M] z niepełnosprawnościami słuchu) zamieszkujących zg. z KC na obszarze woj.
lubelskiego [WL]. GŁÓWNE DZIAŁANIA: -w zakresie aktywizacji społ.: trening kompetencji i umiejętności społ. i poradnictwo psycholog. -w zakresie aktywizacji
edukacyjnej: szkolenia ICT + egzamin -w zakresie aktywizacji zawodowej: poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staż, pośrednictwo pracy Ponadto, każdy
uczestnik podda się diagnozie potrzeb i potencjałów stanowiącej podst. do udzielenia wsparcia w ramach projektu. GŁOWNE REZULTATY: Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: min. 54 os. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): min. 36 os. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: min. 39 os. Ponadto efektem projektu będzie osiągnięcie efektywności społecznej i
zatrudnieniowej: a) w odniesieniu do os. / środowisk zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ. min.poziom efektywn. społ. = 34%, a efektywn.zatrudn. = 30%. b) w
odniesieniu do os. o znacznym st. niepełnospr., os. z niepełnospr. intelekt. oraz osób z niepełnospr. sprzężonymi min. poziom efektywn. społ. = 34%, a efektywn.
zatrudni. =

RPLU.11.01.00-06-0015/17

GDELA KRYSTYNA AKUSTICA.MED

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 997 543,62

1 997 543,62

1 697 912,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Kierunek PRACA

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest ZWIĘKSZONA INTEGRACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA 72 osób z niepełnosprawnościami (z czego 43 Kobiety),
RPLU.11.01.00-06-0016/17
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności: os. pozostających bez zatrudnienia, os. o niskich kwalifikacjach. Preferowane do
objęcia wsparciem będą: os. o znacznym/ lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz os. korzystające z PO PŻ. Proj. jest skierowany wyłącznie do os.
fizycznych zamieszkujących w rozum. KC na obszarze woj. lubelskiego. Cel główny zost. osiągnięty w okresie realizacji proj. tj. od 01.2018 do 01.2019 r. Typ proj. 1
a) - Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz
reintegrację społeczno-zawodową: 1/ Indywid. diagnoza potrzeb UP z tworzeniem IPD (4h/os.); 2/ Blok miękkich kompetencji społ. (Indywidualne poradnictwo
psychologiczne- społ. 8h/os., Grupowy trening interpersonalny 48h/gr.); 3/ Blok miękkich kompetencji zawod. (Zawod. kompetencje interpersonalne 16h/gr.,
Rynek pracy i warsztat edukacyjny 16h/gr., Warsztat autoprezentacji 16h/gr.); 4/ 120-godzinne Szkolenia zawodowe z certyfikacją zewn.; 5/ Indywidualne
pośrednictwo pracy z UP 8h/os.; 6/ 4-miesięczne Staże zawodowe. Efektem wsparcia w ramach proj. będzie trwała integracja UP na rynku pr. poprzez realizację
założonych wskaźników: 1/ W odniesieniu do os. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.: osiągnięcie wskaź. efektywności społ.zatrudnieniowej na poz. co najmniej 34%, w tym wskaź. efektywności zatrudnieniowej na poz. co najmniej 30%. 2/ W odniesieniu do os. o znacznym st.
niepełnosprawności, os. z niepełnospr. intelektualną oraz os. z niepełnospr. sprzężonymi: osiągnięcie wskaź. efektywności społ.-zatrudnieniowej na poz. co
najmniej 34%, w tym wskaź. efektywności zatrudnieniowej na poz. co najmniej 20%. Co najmniej 50% os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. uzyska
kwalifikacje i/lub kompetencje z

FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 274 423,04

1 274 423,04

1 083 259,58

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Premia za aktywność

Celem głównym projektu "Premia za aktywność" realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu jest wzrost aktywności społecznej i
RPLU.11.01.00-06-0016/18
zawodowej 12 osób (w tym 10K i 2M), wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - klientów
GOPS w tym z terenu gminy Stary Zamość poprzez realizację kompleksowych działań aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów ośrodka pomocy
społecznej w okresie 12 m-cy. Główne rezultaty projektu:WSKAŹNIKI PRODUKTU - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w Programie- 12 osób. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu-8 osób - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu8 osób - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek.)-2
os.Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem)lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 12 os. z terenu woj.
lubelskiego-zamieszkujące Gminę St.Zamość. Zadania realizowane w ramach projektu to: Praca socjalna, Aktywna integracja, Zasiłki i pomoc w naturze. Działania
w ramach projektu będą adekwatne do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grupy docelowej m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania
dla każdego z uczestników projektu. Każdy z uczestników zostanie objęty kontraktem socjalnym. Wnioskodawca będzie realizował typ projektu 1c- kompleksowe
działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej.

GMINA STARY ZAMOŚĆ/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM ZAMOŚCIU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

320 529,24

320 529,24

272 449,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Start w dorosłość - to nie takie trudne

Projekt dotyczy wsparcia osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą. Celem projektu będzie zwiększenie szans 50 wychowanków instytucjonalnej
pieczy zastępczej z woj. lubelskiego na efektywny proces usamodzielniania oraz lepszy start w dorosłe życie do XI 2018 r.

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 712 520,00

1 712 520,00

1 455 642,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2018-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.01.00-06-0018/15

Aktywna Lubelszczyzna

Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 120 osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia (66K,54M) z
niepełnosprawnościami, z gmin woj. lubelskiego (w rozumieniu KC), poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in. doradztwo
zawodowe, IPD, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy oraz podjęcie zatrudnienia przez 30 UP do 31.05.2018r. Kluczowe rezultaty: Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społ., które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-39 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.
poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 54 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek)- 30. GD projektu jest 120 osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społ. ze względu na posiadane
niepełnosprawności (66K,54M)z terenu woj. lubelskiego [osoby zamieszkujące gminy w woj. lubelskim(w rozumieniu KC) o najwyższym (powyżej średniej dla WL 61%) odsetku osób korzystających z pomocy społ. z powodu ubóstwa, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia i bezrobotne, które dążą do zwiększenia ich
poziomu integracji społeczno - zawodowej. Będą to ON w rozumieniu "Wyt. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z EFS w obszarze RP na lata
2014-2020". 100% GD będą stanowić ON z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnospr., min. 50% GD to os. korzyst. z Progr. Pomoc Żywnościowa, 55% GD będą
stanowić K. Zadania w ramach projektu: 1.Rekrutacja 2.Doradztwo psychologiczne. 3.IPD, poradnictwo zawodowe i wsparcie AON. 4.Szkolenia 5.Staże
6.Pośrednictwo pracy

RPLU.11.01.00-06-0018/16

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 638 976,32

1 638 976,32

1 393 129,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-01

2018-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Szansa na jutro

Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 120 osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia (66K,54M) z
niepełnosprawnościami, z woj. lubelskiego (zamieszkujące na terenie WL w rozumieniu KC), a w szczególności z gmin Nałęczów i Markuszów, poprzez realizację
kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in. doradztwo zawodowe, IPD, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy oraz podjęcie zatrudnienia przez 30
UP do 31.10.2017r.

RPLU.11.01.00-06-0020/15

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 558 451,52

1 558 451,52

1 324 683,79

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ

Celem głównym projektu jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej,dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa
dostępu do rynku pracy 40 os. (22K) zagr. ubóstwem lub wykl. społ. z terenu miasta Chełm w okresie od 01.2017 do 12.2018. Główne rezultaty:15U(8K) uzyska
kwalifikacje po opuszczeniu programu;23U(13K) będzie poszukiwało pracy po opuszczeniu programu;9U(5K) podejmie pracę po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na wł. rachunek). Projekt skierowany jest do 40 (22K) osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) oraz zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym,w tym: 1) osoby pozostające bez zatrudnienia 20(11K), 2) bezrobotne (III profil pomocy) 20 (11K), zamieszkałe (zg. z kodeksem
cywilnym) na terenie M. Chełm. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:opracowanie IPD oraz realizacja kontraktu socjalnego;zajęcia z
zakresu reintegracji społ. w tym:warsztaty umiejętności społ., porad.indywid. i konsultacje psychologa,warsztaty aktywizacji zawod. i przedsiębiorczości
społ.,zajęcia z edukacji zdrow. i terapii uzależnień;zajęcia z zakresu reint. zaw. w tym: szkolenia zaw.:Kucharz oraz Technolog robót wykończeniowych w
budownictwie,zgodne z potrzebami pracodawców,zakończone egzaminem zew.,ind. pośrednictwo pracy,staże zaw. zg. z kierunkiem kształcenia;PAI w tym:grupowe
warsztaty umiejętności społ.,grupowe warsztaty aktywizacji zaw.,prace społ.użyt. Projekt w zakresie celu, grupy docelowej, rezultatów oraz form wsparcia jest
zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020.

RPLU.11.01.00-06-0021/16

MIASTO CHEŁM/ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

494 677,36

494 677,36

420 475,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-02

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Dobre wsparcie na starcie

Cel ogólny jest zgodny z celem Działania 11.1, w ramach którego projekt będzie realizowany. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty kompleksowym
procesem aktywizacji zawodowej i społecznej. W trakcie projektu podjęte zostaną następujące działania : - wnikliwa diagnoza potrzeb uczestników i IPD
prowadzące do ustalenia indyw. ścieżki reintegracji diagnoza zasobów,pozwalająca na określenie naturalnych predyspozycji społeczno- zawodowych i ustalenie
zindywidualizowanej ścieżki przyszłości, - udział w warsztatach socjoterapeutycznych, mających na celu odbudowanie systemu wartości, zmotywowanie
uczestników do życia zgodnego z wartościami. - wsparcie osobistego coacha, który pomoże w planowaniu przyszłości i wchodzeniu w dorosłe życie - udział w
mentoringu zawodowym, ułatwiającym wejście i funkcjonowanie na rynku pracy - uczestnictwo w szkoleniu zawodowym , pozwalające na nabycie kwalifikacji
zgodnych z indywidualnymi predyspozycjami i potrzebami rynku pracy - udział w praktykach zawodowych.

RPLU.11.01.00-06-0022/15

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 386 660,00

1 386 660,00

1 178 661,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Feniks 2 - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze i rodziny zastępcze

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu integracji społeczno-zawodowej i ograniczenie marginalizacji 34 os. (15k) młodzieży zagrożonej wykluczeniem RPLU.11.01.00-06-0024/15
społecznym będących wychowankami opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, z terenu woj. lubelskiego (w szczególności po.
kraśnickiego) w ciągu 36 miesięcy. Poprzez zintegrowane działania skierowane indywidualnie do każdego z wychowanków usamodzielnianych takich jak: IPD,
program rozwoju osobistego połączony z programem usamodzielnienia, zajęcia w Centrum Rozwoju Osobistego wraz z warsztatami w zakresie kompetencji
kluczowych, w Klubie Pomocy Koleżeńskiej PRACA, poprzez podniesienie kompetencji zawodowych w formie szkoleń, oraz odbycie stażu czy pracy w ramach prac
interwencyjnych. Rezultatem tych działań będzie podniesienie kompetencji społeczno - zawodowych przez 34 os., podjęcie zatrudnienia przez 9 osób w tym 4k,
odbycie stażu przez 28 osób, podjęcie pracy subsydiowanej przez 4 osoby.

EUROPEJSKA PLATFORMA EDUKACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 687 909,63

1 687 909,63

1 434 723,19

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2019-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Jak nie MY, to kto? Stop Wykluczeniu!

GRUPA DOCELOWA (UP):48os(24K i 24M)w wieku 18-67 latos.wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub os.zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z
terenu woj.lubelskiego (w przypadku os.fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze WL w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w 100% os.z
niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)-kryt.premiujące 4 [zgodnie z Wytycz. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ.i
zwalczania ubóstwa z wykorzyst.środków EFS i EFRR na lata 2014-2020]os.z powiatów:Chełmski, Biłgorajski,Łęczyński,Zamojski,m.Chełm,m.Zamość (zg.z
KC)min.60%UP to os.pozostające bez zatrudnienia (bierne zawod.)min.50% UP to os.korzystające z PO PŻ 2014-2020, a zakres wsparcia w ramach proj.jest
komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących-kryt.premiujące 2 CEL GŁÓWNY: Wyższa aktywność społeczna
i zawodowa u min. 90% z 48 ON(24K/24M), w wieku 18-67 lat, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z terenu WL(powiaty:chełmski,biłgorajski,łęczyński,zamojski,m.Zamość,m.Chełm)(zgodnie z definicją UP w pkt 3.2) od 01.09.2017r. do 31.07.2018r.
ZADANIA: Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym:Diagnoza potrzeb UP: Indywidualne Plany Działania (IPD) i indywidualne doradztwo
zawodoweWarsztaty kompetencji społecznychPoradnictwo psychologiczneSzkoleniaStażePośrednictwo pracy (zajęcia grupowe i indywidualne) GŁÓWNE
REZULTATY: Założone wskaźniki rezultatu:Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
– 34 UPLiczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 22 UPLiczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 12 UP

RPLU.11.01.00-06-0024/16

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

976 800,20

976 800,20

830 280,17

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Teraz Aktywizacja

Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 50 osób bezrobotnych/pozostających bez zatrudnienia (28K,22M) z
niepełnosprawnościami, z powiatu kraśnickiego z woj. lubelskiego (zamieszkujące na tym terenie w rozumieniu KC), a w szczególności z gminy miejskiej Kraśnik i
gminy Annopol, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in. doradztwo zawodowe, IPD, szkolenia, pośrednictwo pracy i staże
oraz podjęcie zatrudnienia przez 13 UP do 31.05.2017r.

RPLU.11.01.00-06-0025/15

FUNDACJA "LIDERZY SUKCESU"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

769 746,25

769 746,25

654 284,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2017-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Przez wiedzę do integracji

Cel: Uaktywnienie społeczno - zawodowe 48 UP(29 kobiet i 19 mężczyzn) [opis cech UP wskaznay w grupie docelowej], poprzez realizację zdiagnozowanego do
specyficznych potrzeb UP kompleksowego programu aktywizacji od 01.09.2017 do 31.07.2018 Grupa docelowa: 48 os.(29 K i 19 M) wykluczonych (w tym
dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj.lubelskie
pow.:m.Lubelski,lubelski,lubartowski,kraśnicki,świdnicki w rozum.Kodeksu Cywilnego, 100% OS.NIEPEŁNOSPRAWNYCH (W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI)
czyli 48 os., z tego 38 os.pozostających bez zatrudnienia i 10 os.bezrobotnych - wyłącznie os. należące do trzeciej grupy os.sprofilowanych jako os.oddalone od
rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,w tym min.50% UP korzystających z
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),a zakres wsparcia w ramach proj.będzie komplementarny i uzupełnia działania
współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących Główne rezltaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu-34os. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu22os. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek.)-15os.
Efektywność społeczno-zatrudnieniowa dla os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:min.56%, w tym efektywności
zatrudnieniowej:min.30%{kryt.premiujące nr3}. Zadania: Diagnoza potrzeb UP (w tym Stworzenie Indywidulanej Ścieżki Reintegracji/Indywidualnego Planu
Działania) Trening kompetencji społ. Poradnictwo psychologiczne Szkolenia zawodowe Staż zawodowy (3-miesięczny dla 36 UP, 6-miesięczny dla 12 UP)
Pośrednictwo pracy

RPLU.11.01.00-06-0027/16

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

939 939,75

939 939,75

798 948,78

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie
zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie

Cel projektu: Przywrócenie zdolności 40 mieszkańców woj. lubelskiego (55% K), biernych zaw. i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu
na niepełnosprawność do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę zdolności UP do zatrudnienia oraz integrację społeczną w okresie 9.20178.2018. Zakres projektu: Realizacja usług aktywnej integracji, dopasowanych do predyspozycji UP i odpowiadających na potrzeby regionalnego rynku pracy.
Efekt projektu: Ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społ. poprzez realizację wsparcia zwiększającego szanse UP na powrót do aktywności społ.-zaw. GRUPĘ
DOCELOWĄ projektu stanowi 40 os. (22K/18M), biernych zaw. i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. ze względu na niepełnosprawność, które w dniu
przystąpienia do projektu spełnią łącznie następujące kryteria:Wiek produkcyjny;Os. pozostające bez zatrudnienia (bierne zawodowo);Status ON (w rozumieniu
ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zaw. i społ. ON oraz ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego) – 100% GD; Zamieszkiwanie, zgodnie z KC, na
terenie woj. lubelskiego. W RAMACH PROJEKTU PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI:Opracowanie Indywidualnych Planów
Działania dla 40UP;Trening kompetencji i umiejętności społ. dla 40UP ;Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy dla 40UP;Certyfikowane
szkolenia zaw. dla 20UP;Staże zawodowe dla 40UP;Zatrudnienie wspomagane - mechanizm racjonalnych usprawnień dla 11UP. PROJEKT ZAKŁADA OSIĄGNIĘCIE
PONIŻSZYCH REZULTATÓW:Min. 56% UP poprawi swoją sytuację społ.-zaw., z czego min. 30% UP zdobędzie zatrudnienie w wyniku realizacji usług aktywnej
integracji (w przyp. osób w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej ww. wskaźniki wynoszą odp. 46%/20%) – kryt. specyficzne 2; , kryt. premiujące 3Min. 45% UP
uzyska kwalifikacje/kompetencje zaw. po opuszczeniu programu – kryt. specyficzne 1Min. 45% UP będzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w programie
– kryt. spe

RPLU.11.01.00-06-0029/16

KONTRAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

629 146,00

629 146,00

534 774,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Wybierzmy dobrą przyszłość

Istotą projektu jest komleksowe wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz
zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 wychowanków (25K) placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i
socjoterapeutycznych oraz podopiecznych OHP z terenu województwa lubelskiego do XI 2019 roku. Kluczowe rezulaty osiągnięte w ramach projektu to :
wyposażenie 50 wychowanków(25K) w/w placówek w kompetencje społeczne, przygotowanie 50 os (25K) do życia zgodnego z systemem wartości, opracowanie
dla 50 wychowanków ścieżki zawodowej, IPD i indywidulanej ścieżki reintegracji, przygotowanie 50 os (25 K) do wejścia na rynek pracy, wyposażenie 50 os(25
K) w kwalifikacje zawodowe i doświadczenie na rynku pracy. Zadania zrealizowane w ramach projektu: 1.Diagnoza potrzeb, 2. Opracowanie indywidualnej
ścieżki reintegracji i tutoring 3. Pakiet Hobby, 4.Socjoterapia, 5.Modelowanie drogi zawodowej, 6 Szkolenie zawodowe, 7. Praktyki zawodowe. W projekcie
realizowane będą usługi aktywnej integracji w grupach: grupa usług społecznych (organizacja wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i
społeczno-zawodowych), grupa usług zawodowych (organizacja wsparcia w zakresie modelowania drogi zawodowej i praktyk zawodowych), grupa usług o
charakterze edukacyjnym (organizacja szkoleń) oraz grupa usług o charakterze zdrowotnym (wsparcie z zakresu socjoterapii)(kryt.nr4) .

RPLU.11.01.00-06-0031/17

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 399 740,00

1 399 740,00

1 189 779,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Wykorzystaj swoją szansę

Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 70 niepracujących osób (39K,31M) z niepełnosprawnościami, z woj.
lubelskiego (zamieszkujących na terenie WL w rozumieniu KC), a w szczególności z gmin Opole Lub. i Łaziska, poprzez realizację kompleksowego programu
aktywizacji obejmującego m.in. doradztwo zawodowe, IPD, szkolenia, staże oraz podjęcie zatrudnienia przez 18 UP do 30.06.2017r.

RPLU.11.01.00-06-0033/15

LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU SP. Z O.O. FUNDACJI ROZWOJU KUL

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

887 319,75

887 319,75

754 221,79

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowa akcja - Integracja

Celem głównym projektu jest ZWIĘKSZONA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAWODOWA wyrażona efektywnością społeczno-zatrudnieniową 60 osób (36K,24M)
wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z opisem grupy docelowej) zamieszkujących
powiaty hrubieszowski,włodawski, M.Chełm, M.Biała Podlaska, M.Zamość (w rozumieniu Kod.Cywilnego) w wyniku realizacji kompleksowego programu
aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej w okresie 01.09.2017-30.06.2018 r. Grupa doc. to w szczególności:os.pozostające bez
zatrudnienia,os.bezrobotne–wyłącznie należące do trzeciej grupy os.sprofilowanych jako os.oddalone od rynku pracy w rozumieniu Regulaminu Konkursuos.o
niskich kwalifikacjachos.z niepełnospr.w tym z zaburzeniami psych., w tym:70%-to os.bierne zawodowo/42os30%-bezrobotne/18os Ponadto, w grupie znajdzie
się:60%-K/36os20%-ON/12os30%/os.z niskimi kwalifikacjami-18os10%-os.50+/6os50%-os.z POPŻ/36os Kompleksowy program readaptacji
obejmie:Identyfikację potrzeb z IPD-60os./6hGrupowe Wsparcie Psychologiczne 60os./16hWarsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy 60os./24hSzkolenia
zawodowe 60os./80hPośrednictwo pracy 12os./24hStaże zawodowe 48os./3-ce RezultatyL.osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.20os.L.osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.poszukujących pracy po opuszczeniu progr.min.19os.L.osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.pracujących po opuszczeniu progr.,łącznie z pracującymi na własny rachunek-min.18os. Projekt
zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności społ.-zatrudnieniowej i zatrudnieniowej po opuszczeniu programu uczestników:w odniesieniu do os.zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społ.-efektywność społ.-zatrudnieniowa-min.56%, zatrudnieniowa–min.30%;w odniesieniu do os.o znacznym stopniu
niepełnosprawności, os.z niepełnospr. intelektualną i z niepełnospr.sprzężonymi-efektywność społ.-zatrudnieniowa-min.46%,

RPLU.11.01.00-06-0034/16

VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

973 888,20

973 888,20

827 804,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nowa szansa-lepsze jutro!

Celem gł.proj.jest: Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min.70% os.z GD oraz zwiększona zdolność do podj.zatrudn.wśród 70 os.zagrożonych
ubóstwem lub wyklucz.społ.,zamieszkujących na obsz.woj.lubelskiego dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług akt.integracji w proj.w okr.01.II.201828.II.2019. Grupę docelową proj.stanowi 70os.(42K i 28 M)-są to os.wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem)lub os.zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z terenu WL, w tym w szczególności: -os.z niepełnosprawnościami-będą stanowić 100%GD -os.pozostające bez zatrudnienia -os.bezrobotne-wyłącznie
os.należące do III gr.os.sprofilowanych jako os.oddalone od rynku pr.w roz.art. 33 ust.z dn.20 IV 2004 r.o prom.zatrud.i instyt.rynku pr., w tym os. długotrwale
bezrobotne (min.30%GD) -os.o niskich kwalifikacjach (min.40%GD) -min.10%GD-os.obj.POPŻ Proj.jest skierowany do gr.docelowych z obszaru woj.lubelskiego
(os.fizycznych,kt.zamieszk.na obsz.WL w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). W ramach proj.zostaną podj.zadania, które będą mieć na celu poprawę
sytuacji zawodowo-społecznej os. z grupy docelowej: 1.Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP (dla 100% grupy docelowej); 2.Poradnictwo
psychologiczne i psychospołeczne (dla 100% grupy docelowej); 3.Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe (dla 100% grupy docelowej) 4.Trening kompetencji
i umiejętności społecznych (dla 40 Uczestników proj.-zgodnie z diagnozą potrzeb) 5.Szkolenia zawodowe (dla 50 Uczestników proj.-zgodnie z diagnozą potrzeb)
6.Staże zawodowe (dla 50 Uczestników proj.-zgodnie z diagnozą potrzeb) Rezultaty proj.to m.in.: -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.32%UP. -Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących
pracy po opuszczeniu programu-min.45% UP

RPLU.11.01.00-06-0034/17

EURODORADZTWO SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

963 338,75

963 338,75

818 837,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Razem przeciw wykluczeniu!

Celem gł.proj.jest: Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min.70% os.z GD oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 70
RPLU.11.01.00-06-0036/17
os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej
integracji w projekcie w okresie 01.I.2018-31.XII.2018. Grupę docelową proj.stanowi 70os.(42K i 28 M)-są to os.wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem)lub
os.zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu WL, w tym w szczególności: -os.z niepełnosprawnościami-będą stanowić 100%GD-sa to gł.os.o
st.lekkim i umiark. -os.pozostające bez zatrudnienia -os.bezrobotne-wyłącznie os.należące do III gr.os.sprofilowanych jako os.oddalone od rynku pr.w roz.art. 33
ust.z dn.20 IV 2004 r.o prom.zatrud.i instyt.rynku pr., w tym os. długotrwale bezrobotne (min.30%GD) -os.o niskich kwalifikacjach (min.40%GD) -min.10%GDos.obj.POPŻ Proj.jest skierowany do gr.docelowych z obszaru woj.lubelskiego (os.fizycznych,kt.zamieszk.na obsz.WL w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
W ramach proj.zostaną podj.zadania, które będą mieć na celu poprawę sytuacji zawodowo-społecznej os. z grupy docelowej: 1.Identyfikacja indywidualnych
potrzeb oraz potencjałów UP (dla 100% grupy docelowej); 2.Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (dla 100% grupy docelowej); 3.Pośrednictwo pracy i
poradnictwo zawodowe (dla 100% grupy docelowej) 4.Szkolenia zawodowe (dla 66 Uczestników proj.-zgodnie z diagnozą potrzeb) 5.Staże zawodowe (dla 51
Uczestników proj.-zgodnie z diagnozą potrzeb) Rezultaty proj.to m.in.: -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.32%UP. -Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu
programu-min.45% UP

RJ CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

966 319,15

966 319,15

821 371,27

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

"Kierunek? Sukces!"

Projekt zakłada wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy u 200 podopiecznych (88K, 112M) jednostek OHP o charakterze opiekuńczowychowawczym, podległych Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, w wieku 15-25 lat, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem w ramach aktywizujących programów reintegracji społecznej i zawodowej do 30.06.2018
r.

RPLU.11.01.00-06-0038/16

LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 026 636,00

1 026 636,00

872 640,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2018-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywni i pełnosprawni

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacja społeczna 60 osób niepełnosprawnych (ON) zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społ.zawodowej do 31.03.2017 r. Wsparciem zostaną objęte os.znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 60 ON (100%). Proj.skierowany jest łącznie do
60os. (w tym.30 K) spełniających łącznie warunki: a. os.bezrobotne,poszukujące pracy i bierne zawodowo b. zamieszkanie na terenie interwencji proj. c. osoby z
niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim Wsparcie ON odbędzie się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakt. społ., zaw., eduk. i
zdrowotnym. Planowane jest objęcie ucz. proj. następującymi formami wsparcia:Etap I Integracji społ-.-zaw.:Diagnoza potrzeb i Indywidualny Plan Działania
(IPD) ;II etap: Treningi kompetencji społ. i profilaktyki zdrowotnej, Warsztaty aktywizacji zawodowej, Indywidualne wsparcie psychologiczne; III etap: Szkolenia
zawodowe (w formie bonów szkoleniowych), Indywidualne pośrednictwo pracy, Staże zaw. ) Dzięki uczestnictwu w działaniach w ramach proj. ON .będą miały
możliwość uzyskania informacji na temat swoich potrzeb, predyspozycji i umiejętności zaw., a także zasad poruszania się po rynku pracy i efektywnego
poszukiwania pracy. Dzięki stażom i szkol. bedą miały możliwość zdobycia lub podniesienia kwalifikacji a także zdobycia praktycznych umiejętności i
doświadczenia potrzebnych do znalezienia pracy i poprawy swojej sytuacji zaw .i ekon. W wyniku proj. uzyskana zostanie efektywność społ.-zat. na poziomie
min.56 % oraz efektywnośc zatr. za poziomie 25%. Min. 32 % ucz. podniesie swoje kwalifikacje zaw., a min. 45% ucz. będzie poszukiwać pracy po zakończeniu
udziału w projekcie.

RPLU.11.01.00-06-0039/15

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

947 370,00

947 370,00

805 264,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2017-07-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywizacja, Integracja w OHP

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 90 osób (40K i 50M) młodych osób w wieku 15 - 25 lat, zagrożonych
RPLU.11.01.00-06-0039/16
wykluczeniem, poprzez realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej, zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu,
która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno - zawodowe służące odnalezieniu się na lokalnym rynku pracy do 30.06.2018r. Cel projektu zostanie osiągnięty
poprzez realizację zindywidualizowanego wsparcia dla każdego uczestnika w formie opracowania Indywidualnych Planów Działań oraz objęcia go Programem
Reintegracji Społecznej (wsparcie opiekuńczo - wychowawcze, indywidualne i gr. wsparcie psychologiczne, arteterapia, wyjazdowe warsztaty edukacyjno kulturowe, savoir- vivre, zajęcia sportowe, mediacje rówieśnicze), jak również Programem Reintegracji Zawodowej (gr. poradnictwo zawodowe, konsultacje
psychologiczne, szkolenia zawodowe, dwutygodniowe warsztaty w zakładzie pracy lub wiosce ginących zawodów). W wyniku realizacji opisanych działań zostaną
osiągnięte następujące rezultaty: - co najmniej 81 uczestników ukończy projekt, - co najmniej 20 uczestników podejmie zatrudnienie, - co najmniej 81 uczestników
zdobędzie kwalifikacje zawodowe, - co najmniej 41 osób będzie poszukiwało pracy, - co najmniej 81 osób zwiększy swój poziom efektywności społeczno zatrudnieniowej. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie grupy docelowej z wykorzystaniem zróżnicowanych form i metod aktywizacji społeczno - zawodowej, w
tym stosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej i zdrowotnej oraz realizację działań z zakresu aktywnych technik poszukiwania
pracy i nabywania kompetencji kluczowych. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie dostosowane będą do zdiagnozowanych, specyficznych potrzeb grupy
docelowej poprzez opracowanie interdyscyplinarnych IPD dla każdego uczestnika, w początkowej fazie realizacji projektu.

LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

589 867,50

589 867,50

501 387,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2018-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Daj sobie szansę!

Celem gł.proj.jest: Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min.70% os.z GD oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 70
RPLU.11.01.00-06-0039/17
os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej
integracji w projekcie w okresie 01.III.2018-28.II.2019. Grupę docelową proj.stanowi 70os.(42K i 28 M)-są to os.wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem)lub
os.zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu WL, w tym w szczególności: -os.z niepełnosprawnościami-będą stanowić 100%GD-sa to gł.os.o
st.lekkim i umiark. -os.pozostające bez zatrudnienia -os.bezrobotne-wyłącznie os.należące do III gr.os.sprofilowanych jako os.oddalone od rynku pr.w roz.art. 33
ust.z dn.20 IV 2004 r.o prom.zatrud.i instyt.rynku pr., w tym os. długotrwale bezrobotne (min.30%GD) -os.o niskich kwalifikacjach (min.40%GD) -min.10%GDos.obj.POPŻ Proj.jest skierowany do gr.docelowych z obszaru woj.lubelskiego (os.fizycznych,kt.zamieszk.na obsz.WL w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
W ramach proj.zostaną podj.zadania, które będą mieć na celu poprawę sytuacji zawodowo-społecznej os. z grupy docelowej: 1.DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH
POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU (70 os.*4 godz./os.) (dla 100%GD); 2. INTEGRACJA SPOŁECZNA - Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
(zajęcia grupwe: 10 os./gr x 12h /gr; 7 gr.+ indywidualne konsultacje 70 os. x 5h/os) (dla 100% GD); 3.INTEGRACJA ZAWODOWA - Pośrednictwo pracy dla UP (70
UP x 4h/os.) i poradnictwo zawodowe dla UP (70 os. x 3h/os) (dla 100%GD) 4.Szkolenia zawodowe (dla 60 Uczestników proj.-zgodnie z diagnozą potrzeb) 5.Staże
zawodowe (dla 60 Uczestników proj.-zgodnie z diagnozą potrzeb) Rezultaty proj.to m.in.: -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.32%UP. -Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po
opuszczeniu programu

GD PARTNER SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

913 515,25

913 515,25

776 487,96

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

"Spektrum korzyści" - Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdnickiego. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tzn. do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdnickiego. Zgodnie z regulaminem
RPLU.11.01.00-06-0040/16
konkursu, projekt należy do typu 1 a. Celem projektu jest integracja, poprawa dostępu do pracy oraz aktywne włączenie się uczestników do życia w społeczeństwie
poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej wobec 100 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
świdnickiego w latach 2016-2018. Zastosowane zostaną instrumenty takie jak: doradztwo zawodowe i psychologiczne, kursy i szkolenia oraz zabiegi
rehabilitacyjne, których efektem będzie nabycie nowych lub poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz poprawa stanu zdrowia. Dzięki
zastosowanym instrumentom, osoby niepełnosprawne staną się bardziej konkurencyjne na rynku pracy, co umożliwi im znalezienie dobrze płatnej pracy. W
ramach projektu planowane są również staże zawodowe, dzięki którym uczestnicy nabędą doświadczenie w pracy, które razem z pozostałymi efektami, tzn.
nabytymi umiejętnościami, pozwoli im na pełne włączenie się do życia w społeczeństwie. Rezultatami projektu będą: 1. nabyte kwalifikacje zawodowe
potwierdzone odpowiednimi dokumentami (dyplomem potwierdzającym nabycie nowych lub poszerzenie posiadanych kwalifikacji), 2. doświadczenie zawodowe
uczestników potwierdzone zaświadczeniami o ukończeniu stażów zawodowych oraz 3. podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 25 % uczestników projektu po jego
zakończeniu poprzez zatrudnienie ich przez podmioty, w których odbywali staże, lub samozatrudnienie.

POWIAT ŚWIDNICKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 022 400,00

1 022 400,00

869 040,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-01

2018-09-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Włączamy - pomagamy

CEL GŁÓWNY: Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 72 (44K i 28M) os.pozostających bez zatrudnienia,wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub
os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,wyłącznie os.powyżej 18 r.życia zamieszkujące subregion bialski i/lub chełmsko-zamojski w
woj.lubelskim w rozumieniu KC,poprzez zapewnienie UP kompleksowego,zindywidualizowanego wsparcia prow. do postępu w aktywizacji społ.oraz efektywności
zatrud. w okresie od 01.09.2018 do 30.04.2019 r. GRUPA DOCELOWA: Wsparciem zostaną objęte 72 (44K i 28M) os.wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub
os.zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ.,wyłącznie os. powyżej 18 r.życia,zamieszkujące na obszarze subregionu bialskiego i/lub chełmsko-zamojskiego w
woj.lubelskim w rozumieniu KC,w tym w szczególności:100 % ON (tj. 72 os.)-kryt. prem. 3min.20% os. bezrobotne (tj. 15 os.)-wyłącznie os. należące do trzeciej
grupy os.sprofilowanych jako os.oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.33 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrud.i instytucjach rynku pracy,min.30%
os. o niskich kwalifikacjach (tj. 22 os.) Co najmniej 50% UP to os.korzystające z PO PŻ 2014-2020,a zakres wsparcia w ramach proj.jest komplementarny i
uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.–kryt. prem.1 ZADANIA:OPRACOWANIE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI/IPD DLA 72 UP Z
UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZY SYTUACJI PROBLEMOWEJ, ZASOBÓW, POTENCJAŁU, PREDYSPOZYCJISPECJALISTYCZNE PORADNICTWO RODZINNE (PSYCHOLOGICZNE,
PEDAGOGICZNE, PRAWNE)DORADZTWO ZAWODOWE.POŚREDNICTWO PRACYSZKOLENIA ZAWODOWE.STAŻ ZAWODOWY WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I
ZATRUDNIENIOWEJ:w odn.do os.lub środowisk zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-min. poziom efektywności społecznej wynosic będzie 34%,a
efektywności zatrudnieniowej min.30%w odn.do os.o znacznym stopniu niepełn,os. z niepełn.intelektualną oraz os. z niepełn sprzeżonymi-min. poziom
efektywności społecznej wynosić będzie 34%, a efektywności zatrudnieniowe

NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 144 696,32

1 144 696,32

972 991,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2019-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem

CEL Reintegracja społeczno-zawodowa 30(8K) os. z niepełnosprawnością (dotkniętych autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełn. intelektualną, niep. sprzężonymi
RPLU.11.01.00-06-0042/17
lub całościowymi zaburzeniami rozwoju) z woj. lubelskiego oraz poprawa dostępu do udziału w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w
kompleksowym programie reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej. GRUPA DOCELOWA 30(8K) osób fiz. wykluczonych (w tym dotk. ubóstwem) lub
zagroż. ubóstwem lub wykl. społecznym, w wieku 16–64 lat,zamieszk. (w rozmumieniu KC) na terenie woj. lubelskiego. W ramach grupy docel. osoby z niepełnospr.
stanowią 100% uczestników (Kr.premiujące 3), w tym: 30(8K) pozost. bez zatrudn. w tym 3(1K) bezrobotnych (wył. os. należące do III grupy os. sprofilowanych jako
osoby oddalone od rynku pracy) 20(4K) o niskich kwalifik. Z uwagi na ch-r działalności KTA wsparciem obj. zostanie 100% osób dotkn. autyzmem, Zesp.
Aspergera, niepełn. intelektualną, niep. sprzężonymi lub całoś.i zaburz. rozwoju. WSPARCIEOpr. indyw. ścieżki reintegracji (IŚR)Kompleksowy program integracji
społecznej osób z autyzmemIndywid. wsparcie psychol.Tren. um.społ.Tren. um. życ.Tren. SamodzielnościTren. Komunikacji Altern. i Wspom.Tren.
behawioralnyIndywid. Konsultacje PracowniczeKompleks. program integr. zaw. OzA - warsztaty Warsztaty kompet. zawodowychWarsztaty komputeroweTreningi
akt. porusz.się po rynku pracyWarsztaty zajęć prakt. na dobr. stanowisku pracyKompleks. program integr. zaw. OzA - szkoleniaKompleks. program integr.
zaw. OzA - staże zawodowe REZULTATY (po opuszczeniu programu) L-ba osób zagroż. ubóstwem lub wykl. społ. objętych wsp. w programie 30/8K L-ba osób z
niepełnospr. objętych wsp. w programie 30/8K L-ba osób zagroż. ubóstwem lub wykl. społ., które uzyskały kwalifik. po opuszcz. programu 5/1K L-ba osób zagroż.
ubóstwem lub wykl. społ. poszukujących pracy po opuszcz. programu 14/4K L-a osób zagroż. ubóstwem lub wykl. społ. pracujących po opuszcz. programu (łącznie
z pracującym

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 359 731,76

1 359 731,76

1 155 772,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Lepsze jutro

Projekt "Lepsze jutro" stanowi skrupulatnie zaplanowane przedsięwzięcie będące efektem wieloletnich doświadczeń Fundacji PAN w zakresie aktywizacji
zawodowej i społecznej osób młodych i os. niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. CELEM PROJEKTU jest wzrost integracji
społecznej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 os., w tym wychowanków m.in. placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczowychowawczym prowadzonych przez OHP i os. niepełnosprawnych, w tym 55%K i 45%M, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w
wieku pow. 16l. lat zamieszkałych w woj. lubelskim od 01.09.2016 do 30.09.2018 r. poprzez zindywidualizowane i kompleksowe programy aktywizacji społecznozawodowej. GRUPA DOCELOWA: 100 os. (wychowanków ww. placówek i os. niepełnosprawnych), w tym 55%K i 45%M, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym w wieku pow. 16l. zamieszkałych w woj. lubelskim GŁÓWNYMI REZULTATAMI PROJEKTU wzrost i wzmocnienie kompetencji społecznych,
kwalifikacji, doświadczenia zawodowego mających strategiczne znaczenie dla UP, w tym uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 32% UP, poziom
efektywności społ - zatr.: co najmniej 56% UP (1 kryterium formalne specyficzne). DZIAŁANIA: Zaplanowane działania zakładają aktywny udział Uczestników
Projektu oraz będą indywidualnie dopasowane do każdego UP na podst. przeprowadzonej diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego i
opracowanego IPD. Wnioskodawca zaplanował: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże, warsztat kompetencji
społecznych, aktywizację zdrowotną oraz wsparcie w postaci opieki Tutora nad UP przez cały okres realizacji projektu. Projekt będzie realizowany w okresie od
1.09.2016 do 30.09.2018 roku.

RPLU.11.01.00-06-0043/16

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 867 880,40

1 867 880,40

1 587 698,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Zmiana na lepsze jutro

Cel ogólny proj. to wzrost integracji połecznej oraz poprawa dostępu do zatrud. 30 niepracujących os. niepeł. w wieku 18-67 lat, zamieszkałych w pow. łuk.,
poprzez indyw. i kompleks. aktywiz.społ.-zaw. do XII.2018r. W proj. weźmie udział 30 osób (15K i 15M) niepracujących z niepełnosprawnoś.(w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (w stopniu lekkim lub umiarkowanym). Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte w proj.: - 30 os. zostanie objętych wsparciem psychologicz. - 28
os. weźmie udział w warsztatach komp. społ. - 30 os. zostanie objętych dor. zawod., w tym opracowane zostaną IPD - 10 os. uzyska kwalif./kompet. do
wykonywania określ. zawodów potwier. zaśw./świadectw. czelad./uprawn. - 27 os. zostanie objętych pośredn. pracy - 27 os. zdobędzie doświad. zaw. poprzez
odbycie 6-m-cznego stażu Zakładamy, że ok.3 uczest. może przerwać udział w pr. Po zakończ. udziale w proj.: - 45% os. będzie poszukiwać pracy, - 34% wyniesie
wsk. efekt. społ. - 30% wyniesie wsk. efekt. zatr. Zadania: Wszystkie formy wsparcia w proj. będą zindywidualizowane w oparciu o przeprowadzoną w pierwszym
etapie proj. analizę potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnospraw. 1. Wsparcie psychologiczne I-VIII.2018r. – po 12 h zegar. dla każdego uczest. proj.
2.Warsztaty kompetencji społecz. II-IV.2018r. – 5gr. x 6 os. x 18h 3.Doradztwo zawodowe z IPD III-V.2018r. - po 12 h zeg. dla każdego uczest. proj. 4. Szkolenia zaw.
III-VI.2018r. real. 5 szkol. zaw. zg. z określoną ścieżką reintegracji 5. Pośrednictwo pracy -IV-VI.2018r. - po 6 h zeg. dla każdego uczest. proj. 6. Staże V-XII.2018r. 6
m-cy na stanow. zg. z tematyką ukończ. szkol. Projekt jest zgodny z: - właściwym prawodawstwem kraj. (CDF nie jest zobowiązane do stosowania ust. PZP) - zasadą
równ. szans K i M - zasadą dostępności dla os. z niepełnosp. - pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w szczeg. z zas. równ. szans i niesdyskr., w tym
dostępności dla ON oraz z koncepcją zrównoważon. rozwoju) - zapisami SZOOP RPO WL na

RPLU.11.01.00-06-0043/17

CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO URSZULA BANCERZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

989 545,60

989 545,60

841 113,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Klucz do sukcesu

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie integracji społecznej i zawodowej min. 80% grupy docelowej tj.100 dorosłych osób (55 K, 45 M) z niepełnosprawnościami
(zagrożonych wykluczeniem społecznym), zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez objęcie kompleksowych programem reintegracyjnym do
31.05.2018 r. GRUPĘ DOCELOWĄ stanowi 100 osób dorosłych (55 kobiet, 45 mężczyzn) z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi).

RPLU.11.01.00-06-0044/15

CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 508 424,00

1 508 424,00

1 282 160,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2018-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnością

Cel: "Reintegracja społeczna i zawodowa 50 os. niepełnosprawnych (30K) z terenu powiatu łęczyńskiego (w tym miasta Łęczna) i zwiększenie ich udziału w życiu
RPLU.11.01.00-06-0045/16
społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w kompleksowym programie reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej realizowanej przez ARSG we
współpracy z PZAZ w Łęcznej i uzyskanie zatrudnienia na poziomie 25% przez Uczestników/ czek projektu po opuszczeniu programu (KRYT. PREM. 3)". Typ projektu nr 2. KLUCZOWE REZULTATY: -50 osób zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie, w tym 50 os. z niepełnosprawnościami; -17
(10K) osób zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, w tym 17 (10K) osób z niepełnosprawnościami
(KRYT FORM SPECYF 1); -13 (8K) osób zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu, w tym 13 (8K) os. z
niepełnosprawnościami; -23 (14K) osoby zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu, w tym 23 (14K) os. z
niepełnosprawnościami (KRYT FORM SPECYF 1); -poziom efekt społ-zatrudnieniowej w proj wyniesie min 56% (28 osób, 17K) GR. DOCELOWĄ stanowi 50 osób
fizycznych (30 K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. z terenu pow. łęczyńskiego (woj. lubelskie) a w szczególności gmin Cyców, Łęczna, Milejów,
Puchaczów w których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj.lubelskiego (sprawozdanie
MPiPS, KRYT PREM 1). Grupę docelową stanowią w 100% osoby z niepełnosprawnościami. ZADANIA: 1)Indywidualna ścieżka reintegracyjna/indywidualny plan
działania IPD; 2)Reintegracja i rehabilitacja społeczno- zawodowa realizowana głównie przez ZAZ, WTZ, CIS, KIS, zawierająca w szczególności: a/warsztaty
motywacyjne b/wsparcie psychologiczne c/wsparcie trenerek pracy d/szkolenia podnoszące umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje e/staże
f/skierowanie do pracy w ZAZ.

AGENCJA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

990 417,50

990 417,50

841 854,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2019-02-28

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

SZANSA DLA MŁODZIEŻY- aktywizacja społeczno-zawodowa na Lubelszczyźnie

CEL GŁÓWNY-podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji psychospołecznych, poprawa dostępu do rynku pracy-(dalej r.pr.) oraz aktywizacja społ. i zawod. RPLU.11.01.00-06-0046/17
wśród 120 nieletnich w wieku 15-17 lat (ok. 30% dziewcząt) zagroż. wyklucz. społ. z 19 placówek z terenu woj. lubelskiego, w tym ośrodków kuratorskich na
obszarze działania Sądów Okręgowych w Lublinie i Zamościu i placówek opiekuńczo-wychowaw. poprzez realiz. usług aktywnej integracji w okresie 01.04.2019 do
30.06.04.2020 r. Kompleksowe wsparcie gr. docel. obejmie zróżnic. formy i metody aktywizacji społ.-zawod. z wykorzyst.usług aktywnej integracji o charakterze
społ.,zawodowym, edukac. i zdrowotnym/Kryt. form. spec. 4/Proj. ma na celu wzrost umiejętności i kompet.społ. i zawod. 120 UP (36dz) oraz zmniejsz. marginaliz.
społ. grup zagroż. wyklucz.co jest zg z założ. Strategii Europa '20, Kraj. Progr. Przeciwdz. Ubóstwu i Wyklucz.Społ. '20 i Strategii Polityki Społ. Woj.Lub. '14-'20.
Wsparcie 120UP poprzedzone -przeprowadz.diagnozy ich potrzeb oraz stworz. dla każdego UP indywid.ścieżki reintegracyjnej (IPD)/Kryt. spec. 3/. Wsparcie
obejmie: 1) Indywid. i grup.poradnictwo zawod.dla 120UP 2) Treningi i warsztaty r-ju osobist.i umiejętności psychospoł. i edukac. dla 120UP 3) Trening kompet.
społ. i mentoring społ.-zawod- dla 120UP 4) Młodzieżowy Klub Wolontariusza i warsztaty aktywiz. społ. poprzez wolontariat dla 60UP 5) Szkolenia zawod dla
42UP Realiz. proj.przyczyni się do wzrostu aktywności społ. poprzez kształtow. umiejętności społ., aktywności zawod.edukac. i wzmocnienie zdolności porusz.się
po rynku pracy i nabycia kompet. lub kwalif.zawod. Proj. zg. z przepis. ustawy Prawo zamówień pub. i innym właściw. prawodaw.krajow. z zas.równości szans K i
M i niedyskrymin.w dostępie do działań proj. i pozostałymi polityk. i zasad.wspólnot. i koncepc.zrównoważ. r-ju. Proj.zg.z zapisami SZOOP RPO WL '14-'20 i zapis.
właściwych wytycznych horyzont. i wytycznych program. IZ 2014-'20.

STOWARZYSZENIE POSTIS

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 622 237,28

1 622 237,28

1 378 901,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2020-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Bądźmy aktywni zawodowo i społecznie!

Gł. celem projektu jest aktywne włączenie poprzez promowanie równych szans oraz aktywne uczestnictwo i zwiększanie szans na zatrudn. 50 uczestników projektu
- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. z terenu woj. lubelskiego (powiaty: bialski, chełmski, krasnostawski, lubartowski, hrubieszowski, janowski,
opolski), w tym: 50 osób niepełnospr.(26K, 24M), w tym: 50 osób o niskich kwalifik. (26K, 24M), w tym: 25 os. pozostających bez zatrudn.(13K, 12M) oraz 25 osób
bezrobotnych (13K, 12M), należących do III gr. sprofilowanej poprzez kompleksowe wsparcie

RPLU.11.01.00-06-0047/16

CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

948 581,25

948 581,25

806 294,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-12-01

2018-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Szansa na włączenie

CEL PROJEKTU:Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 90 osób wykluczonych społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym niezatrudnionych osób z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi)(54K) z woj.lubelskiego poprzez kompleksowy
program integracji społecznej i zawodowej ON w terminie od 1.03.2018r do28.02.2019 GD:UPbędzie 90os(54K,36M)wykluczonych społecznie (w tym dotknięte
ubóstwem) lub os zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ z terenu WL. W 100% grupą docelową P będą os z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi ).W P przewiduje się 14osób osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z
niepełnosprawnościami sprzężonym Główne rezultaty: -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu:-30 -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu:-41 - Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek.):27 Pzakłada osiągnięcie
wskaźnika efektywności zatrudnieniowej po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -w odniesieniu do osób lub środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie min.30%; - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z
niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie min. 20%(kryt.prem.2) P zakłada osiagniecie poziomu
efektywności społecznej-34%, w tym dla osób ze zn stopniu niepełnosprawności,osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami
sprzężonymi -34% Działania: 1.Diagnoza potrzeb UP –ścieżka reintegracyjna,90UP 2. Wsparcie motywacyjne (psychologiczne),90UP 3.PRACA METODĄ TRENERA
ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO (TZW),90UP 4.POŚREDNICTWO PRACY 90UP 5.SZKOLENIA ZAWODOW

RPLU.11.01.00-06-0047/17

CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

990 279,00

990 279,00

841 737,15

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2019-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Wszystko jest możliwe

Celem głównym projektu "Wszystko jest możliwe" realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu jest integracja społeczna i zawodowa 40
osób (w tym 24 K i 16 M) z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem z terenu gminy Grabowiec i Skierbieszów poprzez
realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych do 31.07.2017 roku. Kluczowe rezultaty projektu: WSKAŹNIKI
PRODUKTU - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie- 40 osób - Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie- 40 osób WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-28 osób - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu
programu- 23 osoby - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek.)-10 osób Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z
terenu woj. lubelskiego - zamieszkujące Gminę Grabowiec i Gminę Skierbieszów w tym osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)- 40
osób (24 K i 16 M), które nie pracują (są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo). Co najmniej 50% uczestników projektu (20 osób) korzysta z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zadania (4) realizowane w ramach Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych to:
Diagnoza potrzeb, Praca socjalna, Aktywna integracja, Zasiłki i pomoc w naturze. Działania w ramach projektu będą adekwatne do zdiagnozowanych
specyficznych potrzeb grupy docelowej m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania wsparcia.

RPLU.11.01.00-06-0048/15

GMINA GRABOWIEC / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRABOWCU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

557 852,15

557 852,15

474 174,33

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2017-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Sprawni na rynku pracy

Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75 osób wykluczonych społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym niezatrudnionych osób z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi)(49K) z
powiatów:lubelskiego,m.Lublin,krasnostawskiego,lubartowskiego,chełmskiego,m.Chełm poprzez kompleksowy program integracji społecznej i zawodowej ON w
terminie od 1.04.2016r do 31.07.2017r.(+3msc od zakończenia udziału w P ostatniego UP) GD: UP będzie 75os(49K,36M) wykluczonych społecznie (w tym
dotknięte ubóstwem) lub os zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ z terenu w/w powiatów. W 100% grupą docelową P będą os z niepełnosprawnościami (w
tym z zaburzeniami psychicznymi )
Grupę docelową projektu będzie stanowić 50 osób niepełnosprawnych (stopień lekki i umiarkowany). Będą to: 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym;2. z terenu woj. lubelskiego (zamieszkujące na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego); 3. Wśród uczestników projektu
będą mieszkańcy co najmniej dwóch gmin, na terenie kt. odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia
dla województwa lubelskiego; 4. Z wykształceniem co najmniej średnim (dot. szk. Kadry i płace oraz Projektowanie stron www). Formy wsparcia dla
uczestników/czek: 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych - 32 godz dyd/gr - 4 dni po 8 godz. zajeć. 2. Poradnictwo psychologiczne (2 godz
zegarowe/osoba) - 1 spotkanie; 3. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawne/obywatelskie) - 2 godz zeg/os - 1 spotk.; 4. Indywidualne doradztwo
zawodowe - IPD (3 godz zegarowe/osoba) - 2 spotkania; 5. Grupowe doradztwo zawodowe - 32 godz dyd/gr - 4 dni zajęć; 6. Pośrednictwo pracy; 7. Szkolenie
zawodowe - 180 godz dyd/gr, średnio 6-8 godz/dzień, ok. 23 dni zajęć; 8. Staż zawodowy - 3 m-ce/osoba.

RPLU.11.01.00-06-0049/15

CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

989 775,50

989 775,50

841 309,17

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2017-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.01.00-06-0051/16

FUNDACJA "FUNDUSZ INICJATYW"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

908 437,50

908 437,50

772 171,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2017-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Włączamy Lubelskie

cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 100 niepracujących osób (55K,45M) z niepełnosprawnościami, z woj.
lubelskiego (zamieszkujących na terenie WL w rozumieniu KC), a w szczególności z gmin Opole Lub. i Łaziska, poprzez realizację kompleksowego programu
aktywizacji (obejmującego m.in. doradztwo zawodowe, IPD, szkolenia, staże) oraz podjęcie zatrudnienia przez 25 UP do 31.05.2018r.

RPLU.11.01.00-06-0053/15

CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 590 732,00

1 590 732,00

1 352 122,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2018-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

AKTYWNI W CENTRUM

CELEM GŁÓWNYM proj. jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych 20 osób w wieku 18-64 lat, w tym 11K i 9 M pozostających RPLU.11.01.00-06-0055/17
bez zatrudnienia (bezrobotni), w tym 4 (3K)os.niepełnosprawnych, w tym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie powiatu świdnickiego poprzez
udział w programie reintegracji społeczno-zawodowej w okresie do 31.08.2020 r. Ścieżka reintegracyjna stworzona indywidualnie dla każdego UP, z
wykorzystaniem usług aktywnej integr. o charakterze społ., zawod., edukac. i zdrowotnym,/Kryt. form. spec.4 pkt/. Realiz.programu reintegracji społ.zawod.zakłada wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintgeracji społ i zawod. realizowanych przez CIS Projekt zakłada wsparcie w zakresie:
1.poradnictwa zawodowego i psychospołecznego obejmujące: idetyfikację i diagnozę potrzeb 20 (11 K) UP, indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne i
poradnictwo zawodowe 2.treningi i warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności społecznych,w tym trening kompetencji społ., indywidualne i grupowe zajęcia
terapeutyczne i psychoedukacyjne, grupy wsparcia, wsparcie pracownika socjalnego 3.reintegracja zawodowa 20 UP- warsztaty zawodowe w grupach remontowobudowalnej, gastronomiczno-spoż.,poligraficzno-drukarskiej, konserwacyjno-porządk. oraz pośrednictwo pracy i wyjazdy studyjne. 4. szkolenia zawodowe dla 20
UP 5. 6- miesięczne staże zawodowe dla 20 UP Proj. ma na celu wzrost kwalif. zawod. i kompetencji społ. u min. 18 (10K) UP, zwiększenia wiedzy n.t poruszania się
po rynku pracy,motywacji do działania i zmiany oraz zwiększenia wiary we własne możliwośći, podjęcie zatrudnienia przez min. 6( 4 K) UP.

STOWARZYSZENIE POSTIS

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

819 156,50

819 156,50

696 283,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

SZANSA - Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 120 osób w wieku 15-17 lat (ok. 30% dz) zagrożonych wykluczeniem
społecznym skierowanych orzeczeniem sądu rodzinnego do 19 ośrodków kuratorskich na obszarze działania Sądów Okręgowych w Lublinie i Zamościu przez
realizację usług aktywnej integracji w okresie 02.01.2017-28.02.2018 r. Kompleksowe wsparcie grupy docel. obejmie zróżnicowane formy i metody aktywizacji
społ.-zawod. z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społ., zawod., edukacyjnym i zdrowotnym/Kryt. form. spec. 5/. Proj. ma na celu wzrost
umiejętności i kompet.społ. i zawod. 120 UP oraz zmniejszenie marginalizacji społ. grup zagroż. wyklucz.co jest zg z założ. Strategii Europa '20, Kraj. Progr.
Przeciwdz. Ubóstwu i Wyklucz.Społ. '20 i Strategii Polityki Społ. Woj.Lubelskiego na 2014-'20. Wsparcie 120 UP poprzedzone będzie przeprowadzeniem diagnozy
ich potrzeb- IPD oraz objęcie ich wsparciem społ.-zawod. Wszyscy UP zostaną objęci co najmniej 2 formami wsparcia (poza IPD), w tym co najmn.jedna forma
wsparcia będzie prowadzić do zdobycia /uzupełn. kwalif./kompetencji społ. lub zawod./Kryt form.spec.4/. Wsparcie obejmie: 1) wsparcie doradczo-zawodowe:
IPD, warsztaty z doradcą zawod. warsztaty dla 120 UP i spotk.aktywnego poruszania się po r.pr.dla 54 UP; 2) wsparcie psychospołeczne o charakterze
zdrowotnym dla 120 UP: zajęcia psychoterapeutyczne; 3) trening kompetencji społ.w okresie ferii zimowych dla 120 UP; 4) udział w Młodzieżowym Klubie
Wolontariusza i warsztaty aktywiz. społ. poprzez wolontariat w wakacje dla 60 UP;5)wsparcie edukacyjne: korepetycje z przedm.szkolnych związane z
uzupełnieniem wykształc.dla 120 UP; 6) szkolenia zawod. dla 42 UP. Realizacja proj.przyczyni się do wzrostu aktywności społ. poprzez kształtow. umiejętności
społ., aktywności zawod.edukac. i wzmocnienie zdolności porusz.się po rynku pracy i nabycia kompetencji/kwalif.zawod.lub uzupełnienia wiedzy szkolnej.

STOWARZYSZENIE POSTIS

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 709 767,70

1 709 767,70

1 453 302,54

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-02

2018-02-28

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Włączenie

Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75 osób wykluczonych społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
RPLU.11.01.00-06-0058/16
społecznym niezatrudnionych osób z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi)(49K) z woj.lubelskiego poprzez kompleksowy program
integracji społecznej i zawodowej ON w terminie od 1.01.2017r do 31.07.2018.(+3msc od zakończenia udziału w P ostatniego UP) GD: UP będzie 75os(49K,36M)
wykluczonych społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) lub os zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ z terenu woj.lubelskiego. W 100% grupą docelową P będą
os z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi ). Główne rezultaty: - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:-26 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu
programu:-34 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek.):19 osób Wskaźnik efekt społ-zatrudn w odniesieniu do os lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wyklucz.społ wyniesie min.56% z 63ON, min.
poziom efektywności zatrud- 25%(kryt.strat. 3) Wskaźnik efektywności społ-zatrud dla osób o znacznym stopniu niepełnosp,niepełnospr intelektualną oraz osób z
niepełnospr sprzeżąnymi z 12UP- 46%, poz efekt zatrudni-25% Działania: 1.Diagnoza potrzeb UP - INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (IPD) 4h x 75osób 2.PRACA
METODĄ TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO (TZW)100% UP,75os 3.POŚREDNICTWO PRACY 75osób x średnio 6h/osoba 4.SZKOLENIA
podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zaw, 5 grx śr12 osób,60os 5.STAŻE, 56 osób x śr. 3msc, 15 osób x śr. 4 msc Typ projektu : 1a program integracji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych

CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

979 745,65

979 745,65

832 783,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywni na rynku pracy

RPLU.11.01.00-06-0041/17

RPLU.11.01.00-06-0056/16

Klub Integracji Społecznej

Celem głównym projektu jest włączenie w życie społeczne i zawodowe 26osób-mieszkańców gmin: m.Chełm, Kamień, Dorohusk i Ruda Huta zagrożonych ubóstwem RPLU.11.01.00-06-0061/16
lub wykluczeniem społecznym oraz podjecie zatrudnienia przez co najmniej 7 osób do końca miesiąca października 2018r. Uczestnikami projektu będzie 26osób
(15 kobiet, 11 mężczyzn), zamieszkałych na terenie ww. gmin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku powyżej 18 roku życia z wyłączeniem
osób w wieku emerytalnym, bez względu na wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz bez względu na stan zdrowia. W ramach rekrutacji wprowadzone będą
kryteria dodatkowe, związane m.in. z niepełnosprawnością, z poziomem wykształcenia, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. W ramach projektu
przeprowadzone będą zróżnicowane formy i metody aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym z zastosowaniem instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej i
zawodowej; realizacja działań z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. Podstawowe formy realizacji celów to:
opracowanie IPD, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, grupy wsparcia oraz treningi grupowe, w tym z zakresu podejmowania i
prowadzenia działalności gospodarczej.

STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

346 987,50

346 987,50

294 939,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2018-07-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Czas na aktywność

Cel: zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 100 osób (50K i 50M) niepeł. z woj. lubelskiego do 28.02.2018r. poprzez realizację kompleksowego programu
RPLU.11.01.00-06-0062/17
aktywizacji społeczno - zawodowej. Grupa docelowa: Proj.skierowany jest do 100 os.(50K i 50M)niepełn.(kryt.prem.nr 3- struktura gr.docelowej-100%)
spełniających łącznie następujące warunki: os.pozostające bez zatrudnienia w tym zarejestrowane w PUP,zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ.; os.niepełn.
(ON), lekarza orzecznika ZUS; os.niepełn.w stopniu lekkim lub umiarkowanym lub znacznym oraz z niepeł.sprzężoną; os.zamieszkałe na terenie woj.lub.(wg KC).
Zadania: Diagnoza potrzeb i Indywidualny plan działania (IPD) Sesje psychologiczne Treningi z zakresu kompetencji społ. Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy
Grupy wsparcia Szkolenia zawodowe-szkolenia indywidualne Staże zawodowe Pośrednictwo pracy Rezultaty: Poziom efektywności społecznej wyniesie 34% (34
osoby)– kryt.formalne nr 2.,efektywności zatrudnieniowej 30% (30 osób)- kryterium prem. Nr 2.

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJA NOWY STAW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 536 930,00

1 536 930,00

1 306 390,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-02-28

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowe horyzonty – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej wychowanków pieczy zastępczej

Działania projektu zostały zaplanowane z myślą o wychowankach placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, wspomagających proces
RPLU.11.01.00-06-0067/16
usamodzielnienia. W ramach projektu umożliwimy jego uczestnikom pełny udział w życiu społecznym, dostarczymy niezbędnych kompetencji, zwiększymy szanse
edukacyjne i zawodowe a przez to przybliżymy uczestników projektu do społeczeństwa. Celem głównym proj. jest podniesienie poziomu integracji społecznozawodowej i ograniczenie marginalizacji 80 osób, młodzieży w wieku od 16 do 25 r.ż. zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących wychowankami placówek
opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu 4 powiatów woj. lubelskiego w ciągu 31 m-cy. Cel proj. zmierza do wykształcenia prawidłowych postaw
społecznych oraz do podniesienia u wychowanków POW i RZ motywacji do pracy i nauki.Wszyscy UP wejdą w proces usamodzielnienia, którego rezultatem będzie
podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych. Unikalność zaproponowanego procesu usamodzielnienia polega na skutecznym ciągu działań, na które
składają się: -diagnoza i stworzenie dla każdego UP indywidualnej ścieżki reintegracyjnej (IPD), -wsparcie mentora usamodzielnienia, -zajęcia w ramach Klubu
Pomocy Koleżeńskiej PRACA, -zajęcia w Centrum Rozwoju Osobistego, -udział w Treningu Zachowań Konstruktywnych -nabycie kwalifikacji i doświadcz.
zawodowego poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach i stażach. Wszystkie te działania przedstawiają kompleksowość wsparcia z wykorzystaniem
zróżnicowanych form i metod aktywizacji społeczno-zawodowej, na tyle skutecznej, że prowadzącej do zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia przez osoby
usamodzielniane, co realizuje cel szczegółowy dla osi Priorytetowej 11 RPO WL. Proj. realiz. będzie w oparciu o model wypracowany w ramach innowacyjn. proj.
"PI Odrodzenie feniksa-innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze".

POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC
POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 708 437,58

1 708 437,58

1 452 171,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywni i samodzielni

Celem główny proj.jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 181 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym,korzystających ze wsparcia pomocy społecznej,zamieszkujących na terenie powiatu krasnostawskiego w okresie 01.02.2018-31.01.2020.
Proj.skierowany jest do os.wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub os.zagroż.ubóstwem lub wyklucz.społ.z terenu pow. krasnostawskiego (woj.lubelskie).
Wsparcie otrzyma 181os.,w tym 126 os.z niepełnosprawnościami oraz 30os.w wieku 15-18lat z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowaw. oraz
25os.w wieku 18-25lat objętych programem usamodzielniania.Proj.realizowany będzie w partnerstwie,partnerem wiodącym jest PCPR Krasnystaw,partnerami:
GOPS Izbica,GOPS Rudnik,OPS Fajsławice.Uczestnicy biorący udział w proj.objęci zostaną kontraktami socjalnymi(uczestnicy z OPS i GOPSów), deklaracjami
uczestnictwa w projekcie(os.w wieku 15-18lat),planami realizacji wsparcia os.niepełnospr.(os.niepelnospr.z PCPR),modyfikowanymi indywidualnymi
programami usamodzielniania(os.w wieku 18-25 z PCPR). Zad.realiz.w ramach proj.: 1.Praca socjalna; 2.Ścieżka reintegracji dla osób z niepełnosprawnościami;
3.Ścieżka reintegracji dla młodzieży w wieku 15-18lat z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych; 4.Ścieżka reintegracji dla osób w wieku 1825lat objętych programem usamodzielniania. Główne rezultaty: 1.Liczba os.zagroż.ubóstwem lub wyklucz.społ.,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu-65 os.; 2.Liczba os.zagroż.ubóstwem lub wyklucz.społ.poszukujących pracy po opuszczeniu programu-82 os.; 3.Liczba os.zagroż.ubóstwem lub
wyklucz.społ.pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek)-28 os.

RPLU.11.01.00-06-0069/17

POWIAT KRASNOSTAWSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W
KRASNYMSTAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 870 498,65

1 870 498,65

1 589 923,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2020-01-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Wykluczeni? Wykluczone!

Grupa docelowa: 48 os. (min 29 K) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w
rozumieniu KC na terenie woj.lubelskiego w tym w szczególości: 0 os.pozostające bez zatrudnienia 0 os. bezrobotne-wyłącznie os. należące do trzeciej grupy os.
sprofilowanych jako os.oddalone od rynku pracy 0 os.o niskich kwalifikacjach 0 os. z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)- 100% 0
otoczenie os.wykluczonych społecznie, których udział w proj. jest niezbędny dla skutecznego wsparcia os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Min 50% UP to os. korzystające z PO PŻ 2014-2020 Cel projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa i wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia u 48 osób (min 29
kobiet) wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie
woj.lubelskiego, w okresie od 01.09.2017 do 30.04.2018. Zadania: 0 identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP 0 poradnictwo psychologiczne i
psychospołeczne 0 trening kompetencji i umiejętności społecznych, 0 szkolenie zawodowe, 0 staż, 0 pośrednictwo pracy. Główne rezultaty: 0 min 32%
os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje lub kompetencje 0 min 45% os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
będzie poszukiwać pracy Osiagnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej oraz zatrudnieniowej na poziomie: 0 w odniesieniu do os.lub
środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym minimalny
poziom efektywności zatrudnieniowej-30% 0 w odniesieniu do os.o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z
niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności
zatrudnieniowej -20%.

RPLU.11.01.00-06-0070/16

NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

848 290,20

848 290,20

721 046,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Czas na aktywność

CEL GŁÓWNY: Podniesiona do 30.04.2018r. aktywność społeczno-zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia 60(36K/24M)osób wykluczonych(w tym dotkniętych
RPLU.11.01.00-06-0071/16
ubóstwem)lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.-wyłącznie osób z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi) zamieszkujących na
obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów KC,poprzez realizację IPD,poradnictwa psycholog.,warsztatów kompetencji społ,szkoleń i staży zawod.oraz
pośrednictwa pracy. GRUPA DOCELOWA: Grupę docelową w ramach proj.stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego. Wsparciem objętych zostanie 60(36K/24M) osób z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231,
poz. 1375 z późn. zm.), zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. ZADANIA: IPD, poradnictwo psychologiczne,
warsztaty kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe, staże zawodowe i pośrednictwo pracy. WSKAŹNIKI: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wyklucz.społ.objętych wsparciem w programie-60os., Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie-60os., Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-20, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-27, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu
programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek-18.

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

994 481,50

994 481,50

845 309,27

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

WYKLUCZENIE? - WYKLUCZONE!

Celem gł.proj.jest: Podniesiony poziom aktywności społeczno-zawodowej wśród min.56% os.z GD oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 70
os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego,dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej
integracji w proj.w okr.01.IX.2017-31.III.2019. Gr.docel.proj.stanowi 70os.(42K i 28 M)-są to os.wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem)lub os.zagrożone
ubóstwem lub wyklucz.społ.z terenu woj.lubelsk., w tym w szczególn.: -os.z niepełnosprawnościami (w tym z zaburz.psychicznymi)stanowić będą 85,7% (60os.)GD
(kr.prem.4)-sa to gł.os.o st.lekkim i umiarkow., -os.pozost.bez zatrudnienia (os.bierne zawodowo) -os.bezrobotne-wyłącznie os.należące do trzeciej
gr.os.sprofilowanych jako os.oddalone od rynku pr.w roz.art. 33 ust.z dn.20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrud.i instytucjach rynku pr. Proj.skierow.jest do GD z
terenu woj.lubelskiego. W ramach proj.zostaną podj.zadania, które będą mieć na celu poprawę sytuacji zawodowo-społecznej os. z grupy docelowej:
1.identyfikacja indywidual.potrzeb oraz potencjałów UP; 2.poradnictwo psycholog. i psychospoł. 3.pośrednictwo pracy i poradnictwo zawod. 4.Trening
kompetencji i umiejętności społecz. 5.Szkolenia zawodowe 6.Staże zawodowe. Rezultaty proj.to m.in.: -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min. 23 os. -Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących
pracy po opuszczeniu programu – min.32os.

EURODORADZTWO SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

978 346,25

978 346,25

831 594,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Wspólnota Aktywności i Kompetencji

Cel glówny projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy RPLU.11.01.00-06-0073/17
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.
Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe
Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże
Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny
lub wsparcie psychologiczne

FUNDACJA ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WSPÓLNOTA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

3 931 302,60

3 931 302,60

3 341 607,21

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2020-02-29

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywność

Cel- zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społecznej i zawodowej 60 (36 kobiet) niepracujących osób z niepełnosprawnościami z woj.
RPLU.11.01.00-06-0075/17
lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji oraz podjęcie zatrudnienia przez 15 UP w terminie od 1.02.2018 do 31.12.2018 Grupa
docelowa: 60 osób (36 kobiet) niepracujących osób z niepełnosprawnościami z woj. lubelskiego , w tym min.20%-12 UP o znacznym stopniu niepełnosprawności,
osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Działania: 1.Diagnoza kompetencji-ścieżka reintegracji dla 100% UP
2. Poradnictwo specjalistyczne i trening umiejętności społecznych dla 60 UP 3Pośrednictwo pracy dla 60 UP 4.Szkolenia zawodowe dla 60 UP 5.Staze zawodowe
dla 55 UP Rezultaty: 1.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:-20 2.Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu:-27 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek.):15 Pzakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym na poziomie min.22%; - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z
niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie min. 12% Projekt zakłada osiagniecie poziomu efektywności społecznej-34%, w tym dla osób ze znacznym
stopniu niepełnosprawności,osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi -34%

POLSKA FUNDACJA ROZWOJU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

856 256,75

856 256,75

727 818,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych

CEL GŁÓWNY: Zaktywizowanie społeczno-zawodowe min.56% spośród 60[36K/24M]os.fizycznych-os.niepełnosprawnych wykluczonych (w tym dotkniętych
RPLU.11.01.00-06-0076/16
ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących (w roz.K.C.)obszary powiatów: m.Lublin,m.Zamość oraz pow.łęczyńskiego
woj.lubelskiego;poprzez kompleksowe wsparcie odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom UP udzielone w okresie 09.2017-05.2018 prowadzące do podjęcia
zatrudnienia przez min.30%UP, do końca 07.2018r. GRUPA DOCELOWA: Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego,zamieszkujące (w rozum.K.C.) na obszarze powiatów o najwyższym udziale
os.niepełnosprawnych wśród ogółu bezrobotnych,tj. m. Lublin, m.Zamość oraz pow.łęczyńskiego woj.lubelskiego. Odbiorcami będą w 100% osoby z
niepełnosprawnościami, tj. osoby niepełnosprawne w roz.ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym z zaburzeniami psychicznymi w roz.ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375 z późn. zm.).Wnisokodawca zastrzega,że będą to wyłącznie osoby, które wpisują się w katalog os.wskazanych w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ.i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Będą to
os.pozostające bez zatrudnienia,szczególnie długotrwale oraz osoby bierne zawodowo. Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do os.o niskich kwalifikacjach
i bez doświadczenia zawodowego,w wieku po 50 roku życia. DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE: 1)Diagnoza potrzeb 2)Poradnictwo psychologiczne 3)Warsztaty
kompetencji społecznych 4)Szkolenia zakończone certyfikacją zewnętrzną 5)Staże zawodowe 6)Pośrednictwo pracy ZAŁOŻONE REZULTATY: 1)podjęcie pracy przez
min.30%UP 2)nabycie kwalifikacji przez min.33%UP 3)ak

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

996 356,50

996 356,50

846 903,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywność bez barier

Grupę docelową w ramach projektu stanowi 48 osób (29K i 19M) w wieku 18-67 lat. Są to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
RPLU.11.01.00-06-0078/16
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze woj.lubelskiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),w tym w szczególności:os.pozostające bez zatrudnienia (min.50% to os.bierne zawod.)os. bezrobotne–wyłącznie
os.należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako os.oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(min.10%UP)os.z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) (100% UP)os.o niskich
kwalifikachach (min.10%UP)min.50% UP to os.korzystające z PO PŻ,a zakres wsparcia w ramach proj.jest komplementarny i uzupełnia działania współfinans.z PO
PŻ w ramach działań towarzyszących CEL GŁ: Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa u min.90% z 48 osób (29K/19M),w wieku 18-67 lat, wykluczonych(w
tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,(w szczególności ON -100%UP, os.pozostających bez
zatrudnienia,os.bezrobotnych–III profil, os.o niskich kwalifikacjach) (zgod. z def.UP z pkt.3.2) od 02.11.2017r. do 30.11.2018r. Zadania: DIAGNOZA POTRZEB UP:
IPD I DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE SZKOLENIA STAŻE POŚREDNICTWO
PRACY WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z PO PŻ W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH Rezultaty: Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społ.:które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-34UP poszukujących pracy po opuszczeniu programu–22UP pracujących
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)–12UP Liczba os.z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)–48UP Liczba
os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obj

SEMIUS SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

964 176,40

964 176,40

819 549,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-02

2018-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Kompetentni

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem
RPLU.11.01.00-06-0078/17
społecznym w regionie 30 mieszkanek i mieszkań woj. lubelskiego z niepełnosprawnościami (w tym min 20 kobiet) zagrożonych wykluczeniem społecznym do
końca marca 2019r. Grupę docelową projektu będzie stanowić 30 osób. Będą to osoby spełniające łącznie nw. kryteria: 1. osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym; 2. z terenu woj. lubelskiego; 3. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Formy wsparcia dla uczestników/czek: 1. Indywidualne
doradztwo - stworzenie IŚR (3 godz zegarowe/osoba) - 2 spotkania*1,5 godz.; 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych - 48 godz dyd/gr - 4 dni po 8 godz.
zajeć. 3. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawne/obywatelskie tj. z zakresu spraw ubezpieczeń, zasiłków, spadkowych, alimentacyjnych, prawa pracy,
kwestii rodzinnych, zatrudnieniowych, etc.) – 4 godz zeg/os - 2 spotk * 2 godz.; 4. Indywidualne poradnictwo zawodowe (3 godz./osobę) 5. Grupowe doradztwo
zawodowe – 32 godz dyd/gr - 4 dni zajęć; 6. Pośrednictwo pracy/pomoc asystenta - min 6 godz/.osobę (min. 3 spotkania); 7. Szkolenie - 120 godz dyd/gr, średnio 67 godz dyd./dzień, ok. 17 dni zajęć; 8. Staż zawodowy - 3 m-ce/osobę Rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie-30 (20 K i 10 M) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- 30 (20 K i 10 M); Liczba osób zagroż. ubóstwem
lub wyklucz. społ., które uzyskały kompetencje - min 10, Liczba osób zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ. poszukujących pracy po opuszczeniu programu-14 (10 K i
4 M); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu- 7 (5 K i 2 M); Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym w stosunku do których zostanie osiągnięta efektywność społeczno-zawodowa po opuszczeniu programu-28.

DEINDE SP. Z O. O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

454 455,00

454 455,00

386 286,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-09-01

2020-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Otwarci na zmiany - programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Cel projektu: Podniesiona aktywność społ.-zawod.oraz zdolność do zatrudnienia 72os.(44K/28M)wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub zagrożonych
RPLU.11.01.00-06-0079/16
ubóstwem lub wykluczeniem społ.-osób z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi)zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu
przepisów KC,do 31.10.2018r.poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w proj. Planowana do objęcia wsparciem grupa docelowa:72osoby(44K/28M)
wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem)lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego- osoby z niepełnosprawnościami(w tym z
zaburzeniami psychicznymi)zamieszkujące na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. UP będą ON w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r.Nr 127, poz.721,z późn.zm.),a także osoby z
zaburzeniami psychicznymi,w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego(Dz.U.z 2016r.Nr 546). Planowane do zrealizowania
zadania: Doradztwo-diagnoza potrzeb Poradnictwo psychologiczne Warsztaty kompetencji społecznych Pośrednictwo pracy Szkolenia zawodowe Staże zawodowe
Planowane do osiągnięcia wskaźniki: -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu24 -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-33 -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek- 22 -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-72

CITYSCHOOL SP. Z O. O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 612 470,24

1 612 470,24

1 370 599,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-02

2018-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Skuteczna aktywizacja

Cel projektu: wzrost integracji społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 240 (144K, 96M) osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych
RPLU.11.01.00-06-0079/17
wykluczeniem społ, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 - 64 lat (spełnia kryt.spec.for nr9), zamieszkujących na ter.woj. lubel, poprzez udział w
kompleks.progr. integracji społecz i zawod realizowanym w trakcie trwania pr. 01.05.2018-30.04.2021. W trakcie rekrutacji do pr. UP zostaną zobligowani do
dostarczenia dokum potwierdz osiągnięcie efektywności społecznej i zatrudnieniowej przez uprawnione do tego podmioty do 3 m-cy po zakończeniu udziału pr.
FFM dokona weryfikacji oraz przedłoży IOK wyniki pomiaru efektywn społ. i zatrud.uzyskanej przez UP, zg.z Wyt.MIiRw zakresie realizacji przed.w obszarze
włącz.społ.(...)2014-2020 Pr.speł kryteria form spec.nr: 3zakłada przeprow diagnozy potrzeb UP. W pr.będą stosowane inst. aktywizacji zawodowe więc w przygot.
diagnozy będzie uczest. doradca zaw i stworzona zostanie dla UP ind.ścieżki reintegracji z uwzgl. diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału 4:Wsparcie
GD odbywać się będzie z wykorzys usług aktywnej integracji o charakt społ lub zawod lub eduk lub zdrow.Dział.w zakresie aktywi zawod nie będą stanowić
pierwszego elementu realizacji ścieżki reint, zaś dział. w zakr. aktywiz eduk. będą powiązane z dział. w zakresie aktyw.zawod 8:z każdym UP podpisane zostaną
umowy, na wzór kontraktu socjalnego W pr.była i będzie przestrzegana zasada dostępności dla ON na każdym etapie planowania pr.czyli analizy,definiowania
celów,planow.działań,budżetu, określania rezultatów i podczas jego realizacji

FUNDACJA FUGA MUNDI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

3 031 250,04

3 031 250,04

2 576 562,53

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2021-04-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywni mimo barier

GRUPA DOCELOWA: 60(36K/24M)osób wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu
woj.lubelskiego-osoby z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi)zamieszkujące na obszarze woj.lubelskiego(w powiatach
łęczyńskim,Lublin,Chełm,Zamość) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. CEL GŁÓWNY: PODWYŻSZONA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA ORAZ
ZDOLNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA 60(36K/24M)os.wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj.
lubelskiego-osób z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi)zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego(w powiatach
łęczyńskim,Lublin,Chełm,Zamość)w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,do 30.06.2018r.poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w proj.
ZADANIA:PORADNICTWO-DIAGNOZA POTRZEB PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I SPECJALISTYCZNE COACHING WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH/
ŻYCIOWYCH POŚREDNICTWO PRACY SZKOLENIA ZAWODOWE STAŻE ZAWODOWE WSKAŹNIKI:Liczba os.zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym,które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-20Liczba os.zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu27Liczba os.zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek-18Liczba
os.zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-60Liczba os.z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie60

RPLU.11.01.00-06-0080/16

"O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

889 590,00

889 590,00

756 151,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Powrót do aktywnej przyszłości

CEL GŁÓWNY ¦ Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 60 osób z gr. docelowej i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 15 osób z gr. docelowej, do
30.06.2018r. REZULTATY ¦ Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,które po opuszczeniu programu: ? uzyskały kwalifikacje: co najmniej 30 ?
poszukują pracy: co najmniej 17 ? pracują (łącznie z pracującymi na własny rachunek): co najmniej 15 Grupa docelowa: 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn): osoby
NIEPEŁNOSPRAWNE, wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. zamieszkujące powiaty na terenie woj.
lubelskiego, w tym w szczególności: ¦ os. pozostające bez zatrudnienia-36 os. ¦ os. bezrobotne - wyłącznie należące do III grupy osób sprofilowanych jako os.
oddalone od rynku pracy, w rozum. art. 33 ust. z dn. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytytucjach rynku pracy-24 os., w tym min.3 os. długotrwale
bezrobotne ¦ os. o niskich kwalifikacjach (do poz. ISCED 3 włącznie)-min.12 os. ¦ os. z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) ¦ otoczenie
os. wyklucz. społ. (w tym rodziny os. wyklucz. lub zagrożonych ubóstwem i wyklucz. społ.), których udział w proj. jest niezbędny dla skutecznego wsparcia os.
zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., Ponadto: ¦ min. 6 os. to os. powyżej 50 roku życia ¦ min. 30 os. to os. korzystające z POPŻ 2014-2020 Wsparcie
kierowane jest do os.,wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w
pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ. Z gr. docelowej wyłączone są os. odbywające karę pozbawienia wolności ZADANIA ¦ Diagnoza
potrzeb oraz Indywidualne Plany (ścieżki) Działania (wsparcia) ¦ Indywidualne i kompleksowe poradnictwo psychologiczne ¦ Indywidualny i kompleksowy
coaching kompetencji i umiejętności społ. ¦ Indywidualny i kompleksowy jobcoaching ¦ Szkolenia zawod. ¦ Staże zawod. ¦ Indyw

RPLU.11.01.00-06-0081/16

NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

999 687,75

999 687,75

849 734,58

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.01.00-06-0072/16

Rozwiń Skrzydła

CEL: Celem projektu jest włączenie społeczne 78 osób z niepełnosprawnością (47K,31M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. lubelskiego
do 2.2019 r. GD: 78 osób(47K,31M) osób wykluczonych(w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu WL.
Wnioskodawca dokona weryfikacji oraz przedłoży IP wyniki pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej uzyskanej przez uczestników projektu, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020:dla osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 56%, w tym min poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%.dla osób o
znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom
efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym min poziom efektywności zatr – 12%. Działania:Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa UP z
tworzeniem IPDBlok miękkich kompetencji społecznychBlok miękkich kompetencji zawodowychSzkolenia/Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje
zawodoweIndywidualne pośrednictwo pracyStaże zawodowe GŁ.WSKAŹNIKI:L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu – 63UP;L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 48UP;L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 18 UP;L.
osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie -78UPL.osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie -78UP Termin:06.2017-02.2019 Obszar: WL

RPLU.11.01.00-06-0084/16

FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 341 233,28

1 341 233,28

1 140 048,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

SAMODZIELNI i AKTYWNI

Cel glówny projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych - z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu
RPLU.11.01.00-06-0085/17
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej do
XII.2019 Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe
Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże
Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny
lub wsparcie psychologiczne

EUROPEJSKA PLATFORMA EDUKACYJNA SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

3 821 132,60

3 821 132,60

3 247 962,71

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

AKADEMIA PRACY

Cel glówny projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych - z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu
RPLU.11.01.00-06-0086/17
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej do
XII.2019 Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe
Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże
Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny
lub wsparcie psychologiczne

EUROPEJSKA PLATFORMA EDUKACYJNA SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

3 821 132,60

3 821 132,60

3 247 962,71

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Akcja integracja i aktywizacja

Zasadniczym celem projektu-P jest: Trwałe wejście na rynek pracy 60os, 25K i 35M, os doświadczających wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie wysokiej RPLU.11.01.00-06-0088/16
jakości usług aktywnej integracji społeczno-zawodowej w okr 01.07.2017-31.12.2018 GD stanowią os zagrożone ubóstwem, wyklucz społ Os, kt otrzymają
wsparcie będą to w 100% mieszkańcy woj. lubelskiego, pow lubelskiego. Ze wsparcia w projekcie skorzystają osoby niepełnosprawne, z niskimi kwalifikacjami,
osoby bez zatrudnienia (w tym w 83% będą to osoby bierne zawodowo). W projekcie wezmie udzial 100% os niepelnosprawnych oraz min 50% uczestników
korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia
działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących. Wszyscy Uczestnicy projektu zostaną objęciu aktywnymi formami pomocy. W pierwszej
kolejności będą to instrumenty aktywizacji społ (badanie potrzeb uczestników projektu, opracowanie IPD i ścieżki reintegracyjnej, następnie poradnictwo
psychologiczne, warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej) Elementem projektu są również aktywne formy aktywizacji
zawodowej: szkolenia kończące się egzaminami i uzyskaniem dokumentu poświadczającego kwalifikacje lub kompetencje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy.
W P przewidziano realiz 3 zadań: wsparcie doradcze, szkolenia zawodowe, staże zawodowe i pośrednictwo pracy W P przewidziano m.in.
osiągnięcie efektywności społ-zawod w wymiarze społ oraz efektywności zawod.P będzie przyczyniał się do realiz celów RPO WL 2014-20, niwelowania
kluczowych problemów ww poprzez wysokie standardy jakościowe, doświadczenie partnerów, znajomość terenu interwencji i potencjalnych UP.

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

845 648,50

845 648,50

718 801,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

AUTOSTRADA DO PRACY

Cel glówny projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy RPLU.11.01.00-06-0090/17
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej do
III.2020 Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe
Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże
Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny
lub wsparcie psychologiczne

POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC
POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

4 196 676,60

4 196 676,60

3 567 175,11

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2020-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Nie wykluczaj swoich szans

CEL:Większe uczestnictwo w życiu społecznym i zawod.60 (36K/24M) osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społ.powiatów chełmskiego,hrubieszowskiego,,parczewskiego,włodawskiego z woj.lubelskiego w tym w szczególności os.pozostających bez
zatrudnienia,os.bezrobotnych należących do III profilu pomocy,os.o niskich kwalifikacjach,os.z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)
poprzez objęcie usługami aktywnej integracji dostosowanymi do indywidualnych potrzeb w okresie 1.09.2017-30.09.2018. GRUPA DOCELOWA: 60 osób
(36kobiet/24mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.(mieszczące się w katalogu osób
wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ.i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ.EFS i EFRR na l.2014-2020)
zamieszkujące w pow.chełmskim,hrubieszowskim,,parczewskim,włodawskim(w rozum.KC), w tym:os.niepełnosprawne- 100%UPos.pozostające bez zatrudnienia
(bierne zaw.) - min.60%UPos.bezrobotne wyłącznie należące do III profilu pomocy - 40%UPos.korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020 - 50%UPos.o niskich kwalifikacjach - min.60%UP ZADANIA:Wielostronna diagnoza kompetencji i potrzebPoradnictwo zawodowePoradnictwo
psychologiczne i psychospołeczneUsługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganymSzkolenia umożliwające nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji 4miesięczny staż REZULTATY:l.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu prog.-min.30l.os.zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społ.poszukujących pracy po opuszczeniu programu-min.27l.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.pracujących (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu-min.18

VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 358 285,04

1 358 285,04

1 154 542,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywność - droga do włączenia społecznego

Cel główny projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu poprzez zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych 65os. Klientów pomocy
RPLU.11.01.00-06-0095/17
społecznej z terenu miasta Zamość. Projekt ”Aktywność - droga do włączenia społecznego” będzie realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Sami Swoi.
Partner został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na podstawie art 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowej w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach projektu uczestnicy otrzymają najbardziej
adekwatną do ich sytuacji pomoc w ramach reintegracji społecznej i zawodowej. Każdy uczestnik zostanie objęty kontraktem socjalnym, w którym zostaną ujęte
zaplanowane formy wsparcia. Z każdym z uczestników zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb (przy stosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej w
przygotowaniu diagnozy będzie uczestniczyć doradca zawodowy) i będzie stworzona indywidualna ścieżka reintegracyjna/IPD. W ramach projektu planuje się
wsparcie psychologiczne, reintegrację społeczną, realizację Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych, szkoleń zawodowych, staży oraz PAI dla
os. bezrobotnych posiadających III profil pomocy w PUP Zamość. Realizacja projektu przyniesie następujące efekty 21 os. (32%) zdobędzie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone przez instytucję do tego uprawnioną, 37 os. (56%) dzięki udziałowi we wszystkich zaplanowanych dla nich tematach wsparcia podniesie swoje
kompetencje społeczne, 30 os. (45%) będzie poszukiwać pracy, spośród uczestników min. 15 os. (22%) będzie pracować po opuszczeniu programu. Dalszy opis
projektu zamieszczono w punkcie Uzasadnienie poszczególnych wydatków.

MIASTO ZAMOŚĆ/MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

790 791,33

790 791,33

672 172,63

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2019-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywne włącznie osób z niepełnosprawnościami

CEL GŁÓWNY: wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 60 os.(36K/24M) wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)
lub zagrożonych ubóstwem społ.lub wykluczeniem społecznym–mieszczących się w katalogu os.wskazanych w Wyt.w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społ.i zwalczania ubóstwa z wykorzyst.środ.EFS i EFRR na l.2014-2020) zamieszkujące w powiecie krasnostawskim, lubartowskim,świdnickim,
zamojskim ziemskim i grodzkim(woj.lubelskie)z GD opisanej poniżej od 09.2017 do 09.2018 Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację wsparcia(z
uwzględnieniem przeprowadzonej diagnozy problemowej,potencjałów,predyspozycji i potrzeb poszczególnych UP) indywidualnego i kompleksowej aktywizacji
społ.-zaw.Zostanie zorganizowanych 6 form wsparcia:identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału UP poprzez stworzenie indywidualnej ścieżki
reintegracji/ IPDmentoringteam buildingpośrednictwo pracyszkolenia zaw.staż GRUPA DOCELOWA: 60 osób(36K/24M) wykluczonych(w tym dotkniętych
ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem społecznym lub wykluczeniem społ.–mieszczących się w katalogu os.wskazanych w Wyt.w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społ.i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ.EFS i EFRR na l.2014-2020) zamieszkujące w powiecie krasnostawskim,lubartowskim,
świdnickim,zamojskim ziemskim i grodzkim(WL,w roz.KC),w tym w szczególności:os.bierne zawodowo-70%UPos.bezrobotne należące do III profilu pomocy30%UPos.o niskich kwalifikacjach-min.50%UPos.z niepełnosprawnościami-100%UPos.korzystające z POPŻ 2014-2020–min.50%UP GŁÓWNE REZULTATY:Liczba
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-min.45%UPLiczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek) -min.30%UPLiczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu –m

VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 332 515,16

1 332 515,16

1 132 637,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Sami dla siebie

Celem głównym projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i
RPLU.11.01.00-06-0096/17
wykluczeniem społecznym w Mieście Lublin, poprzez realizację kompleksowych kontraktów socjalnych, w tym PAI. UP to osoby w wieku 15-64 lata, korzystające z
pomocy MOPR Lublin, w szczeg os.:pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne-należ.do III gr.os.sprofilowanych jako oddalone od rynku pracy,o niskich
kwalifikacjach,niepełnosprawne.W ramach projektu do realizacji zaplanowano w pierwszej kolejnosci:trenig motywacyjny-wprowadzający podczas którego
specjaliści stymulować będą uczestnika do aktywnego udziału w całym projekcie i samorozwoju, a następnie zadania tj., warsztaty aktywizacji zawodowej,kursy
o charakt zawod lub edukac, pośrednictwo pracy i staże zawodowe. Osoby bezrobotne-należące do III grupy osób sprofilowanych jako oddalone od rynku pracy w
ramach porozumienia MOPR-MUP w Lublinie wezmą udział w PAI.Rezultatami, które zostaną osiągnięte poprzez zindywidualizowane i holistyczne podejście do
beneficjentów projektu będą: rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników, wzrost zdolności i gotowości do
uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej czy edukacyjnej,w dłuższej perspektywie zapobiegną pogłębianiu się zjawiska uzależnienia od
pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych,poprawę dostępu do rynku pracy,a w konsekwencji zmniejszenie liczby osób
zagrożonych ubóstwem i wyklucz społecz w Lublinie.

GMINA LUBLIN/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 460 463,36

1 460 463,36

1 241 393,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2020-02-29

Konkursowy

18 Administracja publiczna

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia

P. „Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia” realiz. w partnerstwie: SNSwZ (NGO, prowadzi KIS) i MCPR w Zamościu (lider działań w sferze przeciwdz.
RPLU.11.01.00-06-0097/16
wyklucz. społ.). Cel gł. P.: zahamowanie zjawiska uzależniania od pomocy społecz., dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecz. i poprawa dostępu do
rynku pracy 60os. zagroż./ wyklucz. społecz. w Zamościu, w tym 4os. z niepełnosprawnościami i 3 bezdomne. Cel P. osiągany poprzez: - realiz. kompleks. programu
aktywizacji 20U.: praca socjalna, dorad. psycholog., Szkol. z egzaminami i staże- 3Edy.; - usługi reintegracji w KIS 40U. z wdrożeniem Programu z zatrud. wspier.:
PSU i staży, szkolenie ECDL- 4Edy. Grupa docel.: 36Ki24M wyklucz./zagroż. ubóstwem/wyklucz. społecz., pozost. bez zatrud., 3Ki1M z niepełnosprawnościami, 14os.
o niskich kwalif./wykształ. do ISCED3 i 3M bezdomnych. U.- os. dorosłe w wieku aktywności zaw. Każdy U. zobowiązany do przejścia ścieżki reintegracji określ.
kontrakt.,(Zad.1) psycholog wesprze 20U.(Zad.2). Dorad. zaw. przepr. diagnozę potrzeb każdego U., określ. predyspoz. i zainter. zaw. IPD- indywid. ścieżka
reintegracji(Zad.3). W P. 60U. otrzyma adekwatną pomoc i wsparcie w 2 pakietach usług: I) realiz. kompleks. Program aktywizacji 20os., dorad. psycholog.(Zad.2)
i szkolenia zaw. z egzaminami 20os.(Zad.7), staże10os.(Zad.8)- 3Edy.; II) reintegracja w KIS: wdrożenie Program i zatrud. wspier. PSU-40os.(Zad.4 i 5), szkolenia
ECDL 16os.(Zad.6)., staże 20absolwent(Zad.8)- 4Edy. Monitoring P.- systematyczna i bieżąca weryfikacja Zad. merytor., harmonogramów, realiz. budżetu, stopnia
osiągania wskaźników. Rezultaty: 20U.uzyska kwalifikacje (32%), 36U. kompetencje (60% poz. efekt.społecz.-zatrud.), 33 os.będzie poszukiwać pracy po
opuszczeniu P,15os.pracuje po opuszczeniu P. (25% poz. efekt. zatrud.) zatrud. min. 3m-e: min. 1 etatu/um.zlec. z wynagr. wyższym min. wynagr. za pracę. U.
umożliwi zmianę sytuacji życiowej: wzrost kompetencji społecz., zdobycie kwalif./doświad

STOWARZYSZENIE NOWA SZANSA W ZAMOŚCIU (SNSWZ)

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

982 090,00

982 090,00

834 776,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2020-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

"Aktywny start" - program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z
terenu Powiatu Świdnickiego

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. do niepełnosprawnych osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia RPLU.11.01.00-06-0099/16
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, z terenu Powiatu Świdnickiego. Zgodnie z regulaminem konkursu, projekt należy do typu 1a. Celem projektu
jest integracja, poprawa dostępu do pracy oraz aktywne włączenie się uczestników do życia w społeczeństwie poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej
integracji: zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Zastosowane zostaną instrumenty takie jak: doradztwo zawodowe i psychologiczne, kursy i szkolenia
oraz zabiegi rehabilitacyjne, których efektem będzie nabycie nowych lub poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz poprawa stanu
zdrowia. Dzięki zastosowanym instrumentom osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi staną się bardziej konkurencyjne na rynku pracy, co umożliwi
im znalezienie dobrze płatnej pracy. W ramach projektu planowany jest również udział uczestników w stażach zawodowych, dzięki którym uczestnicy nabędą
praktyczne doświadczenie w pracy. Razem z pozostałymi efektami projektu, tzn. z nabytymi umiejętnościami, pozwoli to uczestnikom na kompleksowe
przygotowanie do podjęcia pracy i pełne włączenie się do życia w społeczeństwie. Rezultatami projektu będą: 1. nabyte kwalifikacje zawodowe potwierdzone
odpowiednimi dokumentami (dyplomem potwierdzającym nabycie nowych lub poszerzenie posiadanych kwalifikacji), 2. doświadczenie zawodowe uczestników
potwierdzone zaświadczeniami o ukończeniu stażów zawodowych i instruktaży stanowiskowych oraz 3. podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 30 % uczestników
projektu po jego zakończeniu poprzez zatrudnienie ich przez podmioty, w których odbywali staże, lub samozatrudnienie.

POWIAT ŚWIDNICKI / POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI "STACJA ŚWIDNIK II" W ŚWIDNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

489 999,90

489 999,90

416 499,92

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-04-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Włączamy powiat kraśnicki

Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 50 osób bezrobotnych/pozostających bez zatrudnienia (28K,22M) z
niepełnosprawnościami, z 8 gmin powiatu kraśnickiego(Urzędów, Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz) z woj.
lubelskiego (zamieszkujące na tym terenie w rozumieniu KC), poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in. identyfikację potrzeb,
IPD, doradztwo psychologiczne, szkolenia, pośrednictwo pracy, wsparcie AON i staże oraz podjęcie zatrudnienia przez 15 UP do 31.10.2018r. Główne rezultaty:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-23 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)-15 GD projektu stanowi 50 osób wykluczonych bądź
zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na posiadane niepełnosprawności (28K,22M) z terenu gmin o wyższym niż średnia dla WL odsetku osób
korzystających ze świadczeń pomocy społ. z powodu ubóstwa: • Urzędów(65%) • Annopol(71%) • Dzierzkowice(82%) • Gościeradów(69%) • Kraśnik (gm. miejska)64% • Szastarka(100%) • Trzydnik Duży(70%) • Wilkołaz(74%) z powiatu kraśnickiego, w woj. lubelskim (osoby zamieszkujące ten obszar w rozumieniu KC), w tym
osoby pozostające bez zatrudnienia i bezrobotne, które dążą do zwiększenia ich poziomu integracji społeczno – zawodowej. Będą to OzN w rozumieniu „Wyt. w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z EFS w obszarze RP na lata 2014-2020”. Główne zadania w ramach projektu: identyfikacja potrzeb UP i
opracowanie IPD, doradztwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy i wsparcie AON.

RPLU.11.01.00-06-0100/16

FUNDACJA "LIDERZY SUKCESU"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 125 648,00

1 125 648,00

956 800,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Reintegracja społeczno - zawodowa osób z zespołem uzależnienia zamieszkałych na obszarze rewitalizacji Lublina

Celem projektu jest wzrost poziomu pełnienia ról społecznych i zawodowych (w tym wzrost zatrudnienia) osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami
zachowania spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych. Grupę docelową stanowią osoby dorosłe (6 osób - kobiety i mężczyźni), zamieszkałe na
obszarze objętym programem rewitalizacji miasta Lublin, posiadające zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem kodu choroby/zespołu chorobowego F10-F19 wg
klasyfikacji ICD-10. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące działania mające na celu wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej: 1.
Przeprowadzenie diagnozy potrzeb: opracowanie dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej 2. Indywidualne zajęcia
reintegracji społeczno-zawodowej (treningi pracy, sesje terapuetyczne, zajęcia hobbystyczne, poradnictwo specjalistyczne) 3. Kursy kwalfikacyjne (na podstawie
diagnozy każdy z uczestników ukończy kurs zawodowy oraz kurs kompetencji cyfrowych dostosowany do jego potrzeb) W efekcie realizacji projektu zostną
osiągnięte następujące rezultaty: - 6 osób nabędzie kwalifikacje zawodowe i kompetencje cyfrowe - 4 osoby rozpocznie aktywne poszukiwanie pracy - 2 osoby
podejmie zatrudnienie Projekt charakteryzuje się długotrwałym i mocno zindywidualizowanym procesem reintegracji społeczno-zawodowej, dosotosowanym do
potrzeb osób uzależnionych. Integracja społeczno-zawodowa bezpośrednich uczestników projektu przyczyni się również do podwyższenia poziomu jakości życia
(w tym aktywności społeczno-zawodowej) członków ich rodzin i środowiska lokalnego.

RPLU.11.01.00-06-0100/17

FUNDACJA JEDNOSTKA I RODZINA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

108 000,00

108 000,00

91 800,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Włączenie dla Ciebie

Gr.docel.zg.z regul.konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 i SzOOP RPO WL 2014-2020 stanowi 40os.(20K,20M)wyklucz.(w tym dotkn.ubóstwem) lub
RPLU.11.01.00-06-0101/17
os.zagrożone ubóstwem lub wyklucz.społ.zamieszk.zg.KC w m.Biłgoraj (osiedle Śródmieście i Róźnówka)na terenie woj.lubelskiego, w tym w szczeg: a) os
pozostające bez zatrudn, b) os bezrob. – wyłącznie os.należące do trzeciej gr.os.sprofilow.jako os.oddalone od r.pracy w rozum.art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudn.i instyt.r.pracy, c) os.o niskich kwalifik-do poziomu ISCED3 włącznie-min10os., d) os.z niepełnospr.(w tym z zaburz.psychiczn)-min.2os.
e) os.bezdomne, f) otoczenie os.wyklucz.społ.(w tym rodziny os.wyklucz.lub zagrożonych ubóstwem i wyklucz.społ), których udział w proj.jest niezbędny dla
skutecz. wsparcia os.zagrożonych ubóstwem lub wyklucz.społ.,o ile mieszczą się w katalogu os.wskazanym w Wytycznych w zakresie realiz.przedsięw.w obszarze
włączenia społ.i zwalczania(...) g)os.50+-min 20os. Celem proj.jest zwiększenie szans na zatrudn.oraz wzrost integracji społ.-zaw.40os.(20K,20M) wyklucz.(w tym
dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wyklucz.społ.zamieszk.wg.KC teren osiedla Śródmieście i Różnówka m.Biłgoraj, poprzez rewitalizację
społeczną, realiz.indywid.i dostos.do potrzeb kompleks.programu aktywiz.społ –zaw, obejmującego m.in. doradztwo zaw.(utworzenie IPD,ŚR), coaching, warsztaty z
zakresu kompet.społ–zaw, wsparcie integracyjne, szkol.zaw, staże, pośrednictwo pracy w terminie od 01.05.2018r do 28.02.2019r. Cel gł.proj.wpisuje się w cel
streteg.obszaru Śródmieście LPR Miasta Gminy Biłgoraj na lata 2016-2022: Bardziej funkc.i uporządk.przestrzeń Śródmieścia służąca podnies.jakości życia i pracy
oraz zwiększona aktywność społ.i zaw.os.wyklucz.(cel operacyjny 1)oraz cel strateg.obszaru Różnówka: Zwiększona aktywność społ.mieszkańców osiedla
Różnówka oraz poprawa warunków zamieszkania, wypoczynku i prowadz.działalności gospod.(cel operacyjny 1 i 2)(k.form.spec.1). Typ

INSTYTUT ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

901 288,00

901 288,00

766 094,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

(Od) Ważni społecznie i zawodowo !

GD w ramach Działania 11.1 stanowią 32 (16K, 16M) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ. w wieku 18-67 RPLU.11.01.00-06-0102/17
l.z terenu WL tj.z obsz. gminy i miasta Krasnobród (wył.os.zam. obszar gminy i miasta Krasnobród kt. zost.objęty progr. rewitaliz. na l.2017-2023 w tym w szczeg.:
a)os.pozost. bez zatrud. min.16 os.(8K,8M) b)os.bezrob.–wył. os. należące do III gr. os. sprofilow. jako os. oddalone od r. pracy w rozum. art.33 ust. z dn.
20.04.2004 r. o promocji zatrudn. i instyt. r.pracy, min. 4os. (3K,1M) c)os.o niskich kwalifik.min.10os.(6K,4M) d)os.z niepełnosp.(w tym z zaburz.
psychicz.) min.2os.(1K,1M) e)os.bezdomne, g)otocz. os. wyklucz. społ.(w tym rodziny os. wyklucz. lub zagroż. ubóstwem i wyklucz. społ.), kt. udział w proj. jest
niezbędny dla skutecz. wsparcia os. zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ.,o ile mieszczą się w katalogu os. wskaz. w Wytycz. w zakr. realiz. przedsięw. w obsz. włącz.
społ. i zwalczania ubóstwa z wykorzyst. środków EFS i EFRR na l.2014-2020. Celem głów. proj. jest reintegracja społeczno-zawodowa 32 os.(16K,16M) wyklucz.(w
tym dotkn.ubóstwem) lub osoby zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ.-min.5% ON tj. 2 os. (1K,1M) w wieku 18-67 l. z terenu WL tj. z obsz.gminy i miasta Krasnobród
(wył.os.zam. obsz. gminy i miasta Krasnobród kt. został objęty progr. rewitaliz. na l.2017-2023 zgodnie z uchwałą nr XXVII/176/2017 Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie z dn. 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcie Lokalnego Programu Rewit. Gminy Krasnobród na l.2017-2023) w okresie od 04.2018r. do końca 06.2019
r.poprzez objęcie UP komplek. wsparciem w ramach indywid. ścieżki reinteg. społ.-zaw. dost. do ich indywid. potrzeb w tym: spotk. z doradcą zaw. wraz z utworz.
ścieżki reinteg. oraz IPD, wsparcie psycholog.,dział. z zakresu aktywiz. społ.-kulturowej tj.warsztaty,dział. integracyjne,szkol. zaw., staże zaw., komplek. i indywid.
pośredn. pracy. Proj. wynika z aktualn. programu rewitaliz. obowiąz. na obszarze,na którym je

INSTYTUT ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

730 167,50

730 167,50

620 642,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2019-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

RPLU.11.01.00-06-0092/16

RPLU.11.01.00-06-0096/16

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego

Proj. stanowi kompleksowy program aktywizacji społ i zawod 75 ON(23k/52m),z obszaru woj.lubelskiego,realizowany w okresie 01.12.201731.08.2019,uwzględniający zniwelowanie barier psychospoł. związanych z niepełnospr.,podniesienie kwalifikacji zawod. i umiej. wykon.obowiązków
pracowniczych. Proj. zawierać będzie indy. i kompleksowych usł.aktywnej integracji o charakterze społ-zawod.obejmujące następujące działania: 1.REKRUT. I
OPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁAŃ(ŚCIEŻKA REINTEGRACJI) dla 100% UP tj.75 ON, 2.PRZYGOTOWANIE DO AKTYWIZACJI POPRZEZ PODNIES.
KOMPETENCJI PSYCHOSPOŁ. dla min.45 ON i ZNIESIENIE BARIER zagrażających utrwaleniu WYKLUCZENIA SPOŁ.-ZAWODOWEGO dla min.15 UP,poprzez wsparcie
specjalistyczne. 3.KSZTAŁTOWANIE I PODNOSZENIE KWALIFACJI I UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH poprzez realizację indywidualnie dobranych 50 szk. zawodowych
i kursów z czego min.24 os. uzyska kwalifikacje zawodowe(min.32%). 4.Zdobycie przez min.54 os. doświadczenia zawodowego poprzez realizację 60 staży zawod.,
co zostanie potwierdzone poprzez opinie wystawione po zakończeniu stażu z oceną min.dobrą. 5.PRACE TRNERA PRACY I SPECJALISTY DS.AKTYWIZACJI w całym
okresie realizacji proj. dla 100% UP W ZAKRESIE AKTYWIZACJI społ.-zatrud.czego wyrazem będzie poszukiwanie pracy przez min.46% UP(35 ON)oraz efektywność
społ-zatru. POŁACZONA Z wprowadzeniem na określone stanowisko pracy min.15 ON (efektywność zatrud. min.20%) 6.WSPARACIE POŚREDNIE KIEROW. DO
PRACODAWÓW CELEM m.in. ZWIĘKSZENIA PRZEŁAMANIA BARIER/STEOREOTYPÓW WOBEC ON. Każdy z UP w zakresie akty.społ.-zawod. otrzyma ofertę
wsparcia,obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji, przeciwdziałaniu wykluczeniu w tym na
rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Wsparcie UP odbywać się będzie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społ. i/lub zawod. i/lub eduk.
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawod. nie bedą stanowić pierwszego elementu wsparc

Zacznij od nowa

RPLU.11.01.00-06-0103/16

FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

998 581,25

998 581,25

848 794,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2019-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

CEL GŁÓWNY: Zwiększ.szans na zatrudn.oraz wzrost integr.społ.–zawod.65os.(39K,26M)wykl.(w tym dotkn.ubóstwem)lub zagroż.ubóstwem lub
RPLU.11.01.00-06-0104/17
wykl.społ.zamieszkuj.(w rozum.KC) obszary objęte działaniami rewitalizac.na terenie M.Lublin,poprzez realiz.kompleks.progr.aktywizacji obejmuj.m.in.:diagnozę
potrzeb i stworz.indywid.ścieżki reintegracji,doradztwo psycholog,pośrednictwo pracy,szkol.zawod.(kierowca
ciągn.siodł./autobusu,cukiernik,op.os.starszej/niepełnos.),staże zawodowe,wsparcie o charakt.społ.i zdrowot.i nabycie kwalif.przez min.16os.,poszukiw.pr.przez
min.23os.,podj.zatrud.przez min.15UP,do 30.06.19r. GŁÓWNE REZULTATY:liczba osób zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu programu: min.20 osób;liczba osób zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: min.23
osoby;liczba osób zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): min.15
osób. GRUPY DOCELOWE: 65os (39kobiet-60%i 26 mężczyzn-40%) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, zamieszkujących (w rozumieniu KC) rejony objęte programem rewitacjizacji w M.Lublin tj.Dworzec PKP,ul.Kalinowszczyzna,Kośminek,ul.Krochmalna,
ul.Kunickiego,ul.Łęczyńska,Podzamcze,Czwartek,Stare Miasto,Śródmieście,Zadębie,w szczególności:os.pozostające bez zatrudnieniaos.bezrobotne–wyłącz.należ.do
III gr.os.sprofil.jako os.oddal.od rynku pracy w roz.art.33 ust.z 20.04.2004 o prom.zatrud.i instyt.RPos.o niskich kwalifik.min.10%GD(4K,3M)to os.niepełnospr.(w
tym z zaburzeniami psychicznymi) GŁÓWNE ZADANIA:Indywidualny Plan Działania.Wsparcie psychologiczne.Szkolenia zawodowe.Pośrednictwo pracy.Staże
zawodowe.Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym-wsparcie specjalistyczne (w tym: opiekunów osób niepełnosprawnych,
systentów rodziny, socjoterapeurów, prawników i in.).

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 408 907,40

1 408 907,40

1 197 571,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2019-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Lubelszczyzna Spójna Społecznie

CEL Zwiększ.szans na zatrudn.oraz wzrost integracji społeczno–zawodowej 65osób (39 kobiet, 26 mężczyzn )wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) i/lub
RPLU.11.01.00-06-0105/17
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących (w rozumieniu KC) obszary objęte programami rewitalizacji w gminach: M.Dęblin,
M.Puławy, M.Poniatowa, M.i gmina Ryki,poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji obejmujących m.in.:diagnozę potrzeb i stworzenie
indywidualnej ścieżki reintegracji,doradztwo psycholog.,szkolenia zawodowe (kierowca ciężarówki/ciągn.siodł./autobusu,kosmetyczka,księgowa/y),pośrednictwo
pracy,staże,usługi o charakt.społ.i zdrowot.i nabycie kwalif.przez min.26os.,poszukiw.pr.przez min.23os.,podj.zatrud.przez min.15UP,do 30.06.19r. GŁÓWNE
REZULTATY:liczba osób zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:min.26;liczba osób
zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu:min.23;liczba osób zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek):min.15. GRUPY DOCELOWE: 65osób (39kobiet i 26mężczyzn)
wykluczonych (w tym dotknętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych (w rozumieniu KC) na terenach objętych
aktualnymi programami rewitalizacji w gminach: Miasto Dęblin, Miasto Puławy, Miasto Poniatowa, Miasto i gmina wiejska Ryki,w szczególności:os.pozostające
bez zatrudnieniaos.bezrobotne–wyłącz.należ.do III gr.os.sprofil.jako os.oddal.od rynku pracyos.o niskich kwalifik.min.10%GD(4K,3M)to os.niepełnospr.(w tym z
zaburzeniami psychicznymi) GŁÓWNE ZADANIA:Indywidualny Plan Działania.Wsparcie psychologiczne.Szkolenia zawodowe.Pośrednictwo pracy.Staże
zawodowe.Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym-wsparcie specjalistyczne (w tym: opiekunów osób
niepełnosprawnych,asystentów rodziny, socjoterapeurów, prawników i in.)

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 541 344,37

1 541 344,37

1 310 142,71

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2019-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Włącz się aktywnie – program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami

Celem głównym projektu jest zwiększenie u 90 osób z niepełnosprawnościami (OzN) (50K i 40M) zamieszkających województwo lubelskie w okresie od 1.10.2017
RPLU.11.01.00-06-0106/16
do 31.08.2019 r. gotowości do podjęcia zatrudnienia oraz pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia /zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez usługi aktywnej
integracji ukierunkowane na podniesienie ich kompetencji i kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i zmobilizowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
Główne rezultaty: udział w programie 90 OzN, osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 56%, w tym efektywności
zatrudnieniowej na poziomie 23%, co najmniej 56 % uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe, a ponad 46 % będzie aktywnie poszukiwało pracy.
Grupę docelową stanowią w 100% osoby z niepełnosprawnościami. Wsparcie skierowane będzie do 90 OzN (50K i 40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w wieku aktywności zawodowej bezrobotnych/biernych zawodowo. Zaplanowane działania: 1. Indywidualne: - doradztwo zawodowe, w tym
opracowanie dla każdego uczestnika projektu indywidualnej ścieżki planu rozwoju społeczno-zawodowego/indywidualnego planu działania (IPD) – 6 h/os doradztwo psychologiczne – 6 h/os - doradztwo prawne – 2h/os 2. Warsztaty: - umiejętności społecznych – 14 h/gr - aktywności zawodowej – 28 h/gr 3. Szkolenia
zawodowe wraz z egzaminem, prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych. 4. Pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane - wsparcie trenera pracy 5.
Staże zawodowe Poprzez szkolenia i staże zawodowe oraz działania towarzyszące UP zostanie zapewnione wsparcie umozliwiające opuszczenie niekorzystnego
otoczenia i po zakonczeniu programu, podjęcie zatrudnienia. Realizacja w/w działań przyczyni się do spełnienia celu głównego projektu wpisującego się w cel
szczegółowy RPO WL14-20 „Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym w region

POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC
POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 842 797,33

1 842 797,33

1 566 377,73

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-01

2019-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Akcja? Aktywizacja!

CELEM GŁÓWNYM proj.jest podwyższony poziom aktywności społeczno-zawodowej min.70% z 72os.(36K/36M)- mieszkańców Radzynia Podlaskiego z obszaru
rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;poprzez realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej,zakładającego indywidualną
ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno - zawodowe służące odnalezieniu się na rynku pracy WL do końca
VII 2020r. Grupę docelową w ramach Działania 11.1 stanowią osoby(72 os, 36 M i 36 K) wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym w szczególności: a) osoby pozostające bez zatrudnienia(72 UP), b) osoby bezrobotne – wyłącznie
osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, c) osoby o niskich kwalifikacjach, d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), e) dzieci i
młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym, f) osoby bezdomne, g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych
lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Wszyscy UP zamieszkują obszar Woj.Lubelskiego, na obszarze Miasta Radzyń Podlaski zgodnie z dokumentem Miejski Program
Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2016-2023. Rezultaty: - Wskaźnik efekt.społeczno-zatrud.w odniesieniu do os.zagr.ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym–osiągnięcie na poziomie co najmniej 56%,w tym wskaźnika efekt.zatrud.na poziomie co najmniej 22%

RPLU.11.01.00-06-0106/17

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI I INNOWACJI IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 812 775,87

1 812 775,87

1 540 859,48

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Kierunek - AKTYWNOŚĆ!

CEL:ZWIĘKSZONA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA I PODNIESIONA ZDOLNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA 48(26K,22M)osób wykluczonych(w tym dotkniętych
ubóstwem)lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.-100%os. z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psych.)w wieku18-64lata,bezrobotnych i
biernych zawod.,zamieszkujących w roz.Kod.Cywilnego na terenie woj.lubelskiego,poprzez oferowane wsparcie:diagnozę potrzeb i IPD,poradnictwo
psychologiczne,warsztaty kompetencji społ.,szkolenia zawod,szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych,staż,pośrednictwo pracy,prowadzących do podjęcia
zatrudnienia przez min.15os.od 01.11.2017r.do31.08.2018r. GR.DOC.:48(26K,22M)osób wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społ.-100%os.niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi)pozostających bez zatrudnienia w wieku18-64lata,w tym
min.10os.bezrobotnych(zarejestrowanych wPUP/MUPjako bezrobotne,zakwalifikowanych do IIIprofilu pomocy)i 38os.biernych zawod.,w szczególności os.o
niskich kwalifikac.(min.30%),w wieku50+(min.10%),długotrwale bezrob.(min.10%)i os.korzystające zPOPŻ(min.50%),zamieszkujące w roz.Kod.Cywilnego w
woj.lubelskim,zwłaszcza w gminach, gdzie odsetek os.korzystających ze świadczeń pomocy społ.z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj.lubelskiego.
ZADANIA: 1.DIAGNOZA POTRZEB I UTWORZENIE IPD 2.PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 3.WARSZTATY KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 4.SZKOLENIA
ZAWODOWE 5.SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH-ICT 6.STAŻE ZAWODOWE 7.POŚREDNICTWO PRACY REZULTATY: 1.Liczba os.zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społ.,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-16 2.Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społ.poszukujących pracy po opuszczeniu programu-22 3.Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.pracujących po opuszczeniu programu-15
4.Liczba ONobjętych wsparciem w programie -48 5.Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.objętych wsparciem w p

RPLU.11.01.00-06-0107/16

VIAMED S.C. JERZY WIECZOREK JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK PRACOWNIA ROZWOJU
OSOBISTEGO SELF

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

986 968,40

986 968,40

838 923,14

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-01

2018-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny

CEL GŁÓWNY Zwiększ.szans na zatrudn.oraz wzrost integr.społ.–zawod.52os.(31K,21M),w tym 8(5K,3M)os.niepełnospr.,wykl.(w tym dotkn.ubóstwem)i/lub
zagroż.ubóstwem lub wykl.społ.zamieszkuj.(w rozum.KC) obszary objęte programami rewitalizacji w gminach:M.Świdnik,M.Łęczna,M.Piaski,poprzez
realiz.kompleks.progr.aktywizacji obejmuj.m.in.:diagnozę potrzeb i stworz.indywid.ścieżki reintegracji,doradztwo psycholog.,szkol.zawod.(kierowca
ciężarówki/ciągn.siodł.,kucharz/cukiernik),pośrednictwo pracy,staże,usługi o charakt.społ.i zdrowot.i nabycie kwalif.przez min.37os.,poszukiw.pr.przez
min.18os.,podj.zatr.przez min.12UP,do 31.07.19r. GŁÓWNE REZULTATY:liczba osób zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu:min.37;liczba osób zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu:min.18;liczba osób
zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek):min.12. GRUPY DOCELOWE:
52osoby (31kobiet i 21mężczyzn) wykluczonych (w tym dotknętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych (w
rozumieniu KC) na terenach objętych aktualnymi programami rewitalizacji w gminach: Miasto Świdnik, Miasto Piaski, Miasto Łęczna,w
szczególności:os.pozostające bez zatrudnieniaos.bezrobotne–wyłącz.należ.do III gr.os.sprofil.jako os.oddal.od rynku pracyos.o niskich
kwalifik.min.15%GD(5K,3M)to os.niepełnospr.(w tym z zaburzeniami psychicznymi) GŁÓWNE ZADANIA:Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji wraz z
Indywidualnym Planem Działania.Wsparcie psychologiczne.Szkolenia zawodowe: kierowca ciągnika siodłowego/ciężarówki i kucharz/cukiernik.Pośrednictwo
pracy.Staże zawodowe.Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym-wsparcie specjalistyczne (w tym: opiekunów osób
niepełnosprawnych,asystentów rodziny, socjoterapeurów, prawników i in.)

RPLU.11.01.00-06-0107/17

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 595 988,72

1 595 988,72

1 356 590,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2019-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Bądź AKTYWNY - czas na DZIAŁANIE!

CEL GŁÓWNY Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
RPLU.11.01.00-06-0108/16
społecznym,os.pozostających bez zatrudnienia,w 100% os.z niepełnosprawnościami,zamieszkałych woj.lubelskie(zg.z KC),poprzez realizację kompleksowego
programu integracji społecznej i zawodowej prowadzącego do podjęcia zatrudnienia przez 15 UP do VII.2018 r. GRUPA DOCELOWA W proj. wsparcie zostanie
skoncentrowane na os., najbardziej oddalonych od rynku pracy doświadczających złożonych problemów powodujących ubóstwo i wykluczenie społeczne. Projekt
obejmie wsparciem 48os.(27K/21M)z obszaru WL(w przypadku os. fizycznych zamieszkują one na obszarze WL w rozumieniu przepisów KC), w 100%należących do
grupy ON, w tym: -55%GD(27os.)to kobiety; -80%GD(38os.)os.bierne zawodowo; -20%GD(10os.)os.bezrobotne–os.należące do III gr.os.sprofilowanych jako
os.oddalone od rynku pracy; -50%GD(24os.)os.korzystające z PO PŻ 2014-2020; -WN założył prioryt.traktowanie os.o niskich
kwalifikacjach(tj.os.posiadaj.wykszt.na poz.do ISCED3włacznie),os.młodych oraz w wieku50 lat i więcej; -dodatkowe pkt.podczas rekrutacji otrzymają os.z GD
zam.obszary wiejskie na terenie których odsetek os.korzystaj.ze świadczeń pomocy społ.z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla WL. Wsparcie dla
os.odbywających karę pozbawienia wolności nie będzie udzielane w ramach RPO WL. WSKAŹNIKI KLUCZOWE: Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym: -które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-MIN.32%UP; -poszukujących pracy po opuszczeniu programu-MIN.45%UP. DZIAŁANIA:
INTEGRACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA: DIAGNOZA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU wraz z OPRACOWANIEM INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACYJNEJ/
INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD) INTEGRACJA SPOŁECZNA: INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE INTEGRACJA ZAWODOWA: -PORADNICTWO
ZAWODOWE: INDYWIDUALNE I GRUPOWE -SZKOLENIA ZAWODOWE -SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH -POŚREDNICTW

JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

995 052,86

995 052,86

845 794,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2018-07-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Proaktywni od dziś

Zwiększ.szans na zatrudn.oraz wzrost integr.społ.–zawod.52os.(29K,23M),w tym 7(4K,3M)os.niepełnospr.,wykl.(w tym dotkn.ubóstwem)i/lub zagroż.ubóstwem lub
wykl.społ.zamieszkuj.(w rozum.KC) obszary objęte programami rewitalizacji w gminach:M.ZChełm,M.Zamość,M.,poprzez realiz.kompleks.progr.aktywizacji
obejmuj.m.in.:diagnozę potrzeb i stworz.indywid.ścieżki reintegracji,doradztwo psycholog.,szkol.zawod.(kierowca ciężarówki/ciągn.siodł.,kucharz),pośrednictwo
pracy,staże,usługi o charakt.społ.i zdrowot.,edukację społeczną i obywatelską i nabycie kwalif.przez min.21 os.,poszukiw.pr.przez min.18os.,podj.zatr.przez
min.12UP,do 31.07.19r. GŁÓWNE REZULTATY:liczba osób zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu:min.21;liczba osób zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu:min.18;liczba osób
zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek):min.12. GRUPA DOCELOWA: 52
osób (29 kobiet i 23 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotknętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych (w
rozumieniu KC) na terenach objętych aktualnymi programami rewitalizacji w gminach: Miasto Zamość, Miasto Chełm,w szczególności:os.pozostające bez
zatrudnieniaos.bezrobotne–wyłącz.należ.do III gr.os.sprofil.jako os.oddal.od rynku pracyos.o niskich kwalifik.min.12%GD(4K,3M)to os.niepełnospr.(w tym z
zaburzeniami psychicznymi) GŁÓWNE ZADANIA:Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji wraz z Indywidualnym Planem Działania.Wsparcie
psychologiczne.Szkolenia zawodowe: kierowca ciągnika siodłowego/ciężarówki i kucharz/cukiernik.Pośrednictwo pracy.Staże zawodowe.Realizacja usług
aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym-wsparcie specjalistyczne (w tym: opiekunów osób niepełnosprawnych,asystentów rodziny,
socjoterapeurów, prawników i in.).Edukacja społeczna i obywatelska.

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 632 321,12

1 632 321,12

1 387 472,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2019-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywni od zaraz!

Celem głównym jest podwyższony poziom aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia 48UP(29K/19M)-os.wykluczonych (w tym RPLU.11.01.00-06-0109/16
dotkni.etych ubóstwem)lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, zamieszkujących (w roz.KC)na obszarze woj.
lubelskiego,powiatów: bialskiego,chełmskiego,hrubieszowskiego,parczewskiego,tomaszowskiego,włodawskiego,zamojskiego i m. Lublin; dzięki kompleksowemu
wsparciu odpowiadającemu na indywidualne potrzeby UP,udzielonemu w okresie od 09.2017 do 07.2018;prowadząca do podjęcia zatrudnienia przez
min.30%UP,do końca 10.2018r. Grupę doc.stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem)lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z
powodu NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Będzie to 48(29K/19M) OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (w tym z zaburzeniami psychicznymi)- os.fizycznych bezpośrednio
korzystających ze wsparcia EFS, zamieszkujących (w roz.K.C.) na obszarze woj.lubelskiego,na terenie powiatów: ¦ bialskiego, ¦ chełmskiego, ¦ hrubieszowskiego, ¦
parczewskiego, ¦ tomaszowskiego, ¦ włodawskiego, ¦ zamojskiego, ¦ m. Lublin Będą to w 100% os.pozostające bez zatrudnienia,szczególnie długotrwale,a także
os.o niskich kwalifikacjach i bez doświadczenia zawodowego.Priorytetowo w proj.traktowane będą kobiety oraz os.w wieku 50+. Min.50%UP stanowić będą
os.korzystające z PO PŻ2014-2020,a zakres wsparcia w ramahc proj.jest komplementarny i uzupełnia działania współfin.z PO PŻ w ramach działań
towarzyszących. ZADANIA: 1) Analiza potrzeb 2) Poradnictwo psychologiczne/coaching 3) Warsztat kompetencji społecznych 4) Szkolenia wraz z certyfikacją
zewnętrzną 5) Staże zawodowe 6) Pośrednictwo pracy REZULTATY: -efektywność społeczno- zawodowa- min.56%UP(46%) -efektywność zatrudnieniowamin.30%UP(20%) -l.os.,które nabyły kwalifikacji zaw.-min.40%UP -l.os.poszukujących pracy po ukończeniu progr.-min.50%UP -L.os.pracujących po opuszczeniu
progr.-min.30%UP

"O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

760 671,60

760 671,60

646 570,86

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Akcja Integracja

CEL GŁÓWNY Celem głównym jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 48 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują obszar objęty działaniami rewitalizacyjnymi miasta Zamość i podjęcie zatrudnienia
wśród min.12 ww.osób, m.in.poprzez: diagnozę potrzeb, ścieżkę reintegracji, indywidualne i kompleksowe: poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy,
coaching kompetencji i umiejętności społecznych, jobcoaching, szkolenia zawodowe, staże oraz nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem
przez min.16 osób. Cel osiągnięty zostanie w terminie 01.07.2018–28.02.2019r. REZULTATY Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
które po opuszczeniu programu:uzyskały kwalifikacje: min.16poszukują pracy: min.21pracują (łącznie z pracującymi na własny rachunek): min.12 GRUPA
DOCELOWA 48 osób (29 kobiet) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują
obszar objęty działaniami rewitalizacyjnymi miasta Zamość (w rozumieniu KC), w tym w szczególności:45 osób pozostających bez zatrudnienia3 osoby
bezrobotne–wyłącznie osoby należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z 20.04.2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy10 osób o niskich kwalifikacjach2 osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), o ile
mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 2014-2020. ZADANIADiagnoza potrzeb oraz Indywidualne Plany (ścieżki) Działania (wsparcia);Indywidualne i
kompleksowe poradnictwo psychologiczne;Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;Indywidualny i kompleksowy coaching kompetencji i umiejętności
społecznych;Indywidualny i kompleksowy jobcoaching;Szkolenia zawodow

NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 022 983,20

1 022 983,20

869 535,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Kierunek - samodzielność!

Cel glówny projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy RPLU.11.01.00-06-0110/16
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.
Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe
Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże
Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny
lub wsparcie psychologiczne

FUNDACJA EUDAJMONIA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

3 863 149,00

3 863 149,00

3 283 676,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-11-01

2019-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Re: integracja

CEL GŁÓWNY Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 48 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób
RPLU.11.01.00-06-0110/17
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują obszar objęty działaniami rewitalizacyjnymi miasta Lubartów i podjęcie zatrudnienia
wśród min. 12 ww.osób, m.in.poprzez: diagnozę potrzeb, ścieżkę reintegracji, indywidualne i kompleksowe: poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy,
coaching kompetencji i umiejętności społecznych, jobcoaching, szkolenia zawodowe, staże oraz nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem
przez min. 16 osób. Cel osiągnięty zostanie w terminie 01.07.2018–28.02.2019r. REZULTATY Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
które po opuszczeniu programu:uzyskały kwalifikacje: min.16poszukują pracy: min.21pracują (łącznie z pracującymi na własny rachunek): min.12 GRUPA
DOCELOWA 48 osób (29 kobiet) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują
obszar objęty działaniami rewitalizacyjnymi miasta Lubartów (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności:45 osób pozostających bez
zatrudnienia;3 osoby bezrobotne–wyłącznie osoby należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z
20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy10 osób o niskich kwalifikacjach2 osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi), o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakr.realiz.przedsięwzięć w obsz.włącz.społ.i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na 2014-2020. ZADANIADiagnoza potrzeb oraz Indywidualne Plany (ścieżki) Działania (wsparcia)Indywidualne i kompleksowe poradnictwo
psychologiczneIndywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracyIndywidualny i kompleksowy coaching kompetencji i umiejętności społecznychIndywidualny i
kompleksowy jobcoachingSzkolenia zawo

NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 029 439,20

1 029 439,20

875 023,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.01.00-06-0108/17

RPLU.11.01.00-06-0109/17

Aktywni na przekór barierom

CEL GŁÓWNY Celem głównym jest podwyższony poziom aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia 36UP(22K/14M)RPLU.11.01.00-06-0111/17
os.wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem)lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,zam.(w roz.KC)na obszarze woj.lubelskiego,gminy
Biłgoraj;dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na indywidualne potrzeby UP,udzielonemu w okresie od 07.2018 do 02.2019;prowadząca do
podjęcia zatrudnienia przez min.25%UP. GRUPA DOCELOWA Grupę docelową stanowią osoby wykluczone ( w tym dotknięte ubóstwem)lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeneim społecznym z terenu woj.lubelskiego, w tym szczególności: a)osoby pozostające bez zatrudnienia, b)osoby bezrobotne- wyłącznie
osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.33 ustawy z dn.20.04.2004r.o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, c)osoby o niskich kwalifikacjach, d)osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) O ile mieszczą się w
katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedisęwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020. Odbiorcami będzie 36os.fizycznych (w tym 22kobiet i 14mężczyzn)pozostających bez pracy- wyłącznie biernych zawodowo lub
bezrobotnych (III profil),zamieszkujących w roz.KC obszar gminy Biłgoraj w woj. lubelskim.Wśród UP min.5% to osoby z niepełnosprawnościami. DZIAŁANIA: 1)
Poradnictwo psychologiczne/ specjalistyczne 2) Trening kompetencji społecznych- warsztaty 3) Coaching- wsparcie w osiąganiu celów 4) Poradnictwo zawodowe
5) Szkolenia zawodowe z certyfikacją 6) Staże zawodowe 7) Pośrednictwo pracy REZULTATY: L.os., które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:12os.
L.os.,poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 17os. L.os.pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 9 L.os.objętych
wsparciem: 36 L.os.z niepełnosprawnościami

"O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

734 164,10

734 164,10

624 039,48

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywna postawa to rozwój!

CEL PROJEKTU: Podniesiona aktywność społeczno-edukacyjno-zawodowa oraz zwiększona zatrudnialność wśród 48 (min.29 kobiet/19mężczyzn)UP.Cel projektu
RPLU.11.01.00-06-0113/17
zostanie osiągnięty w terminie 07.2018-02.2019r.poprzez zrealizowanie kompleksowego wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym. REZULTATY:Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu – 16.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 18.Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 12.Wskaźnik efektywności
społecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 34% i 34%dla ON.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 22% i 12% dla ON GRUPA DOCELOWA: 48(29K/19M)osób pow.18rż.wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(w tym min.5%osoby z niepełnosprawnościami),w szczególności osoby bezrobotne,dla których zgodnie
z ustawą z dn.20 IV 2004r.o promocji zatrudnienia i IRP został określony III profil pomocy(w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP) oraz osoby pozostające
bez zatrudnienia(bierne zawodowo). GŁÓWNE ZADANIA: 1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji, opracowanie indywidualnej ścieżki dla 48UP 2. Poradnictwo
psychologiczne, zgodnie ze ścieżką reintegracji, spotkania indywidualne dla 48UP 3. Warsztaty umiejętności psychospołecznych, wsparcie grupowe i indywidulne
4. Szkolenie zawodowe z modułem komputerowym 5. Pośrednictwo pracy 6. 3 miesięczny staż zawodowy

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

859 594,00

859 594,00

730 654,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Uwierz w siebie!

CEL PROJEKTU: Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75osób wykluczonych społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub
RPLU.11.01.00-06-0115/16
wykluczeniem społecznym niezatrudnionych osób z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi)(45K) z woj.lubelskiego poprzez kompleksowy
program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnosciami w terminie od 02.11.2017-31.10.2018 GD: UP będzie 75os(45K,30M) wykluczonych
społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) lub os zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ z terenu WL. W 100% grupą docelową P będą os z
niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi ).W P przewiduje się 12 osób osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z
niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonym Główne rezultaty: -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:-30 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po
opuszczeniu programu:-34 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek.):22 P zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - w
odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie min.30%; - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie min. 20%. (kryterium prem.3): czyli
z 63 osób pracę znajdzie 19osób, z 12 osób o znaczynm stopniu... - znajdzie 3 osoby, łącznie 22os Działania: 1.Diagnoza potrzeb UP - INDYWIDUALNY PLAN
DZIAŁANIA (IPD) 4h x 75osób 2.ZAJĘCIA Z TREENREM AKTYWNOSCI 100% UP,75os 3.POŚREDNICTWO PRACY 75osób x średnio 6h/osoba 4.SZKOLENIA
podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zaw, 5 grx śr12 osób,60os 5.STAŻE,

CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

988 515,50

988 515,50

840 238,18

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-02

2018-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Specjaliści na rynku pracy

Zasadniczym celem projektu-P jest: Trwałe wejście na rynek pracy 60os, 36K i 24M, os doświadczających wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie wysokiej RPLU.11.01.00-06-0115/17
jakości usług aktywnej integracji społeczno-zawodowej w okr 01.08.2018-31.12.2019 GD stanowią os zagrożone ubóstwem, wyklucz społ Os, kt otrzymają
wsparcie będą to w 100% mieszkańcy woj. lubelskiego,z obszaru objetych programem rewitalizacji. Ze wsparcia w projekcie skorzystają osoby niepełnosprawne, z
niskimi kwalifikacjami, osoby bez zatrudnienia (w tym w 80% będą to osoby bierne zawodowo) Wszyscy Uczestnicy projektu zostaną objęciu aktywnymi formami
pomocy W pierwszej kolejności będą to instrumenty aktywizacji społ (badanie potrzeb uczestników projektu, opracowanie IPD i ścieżki reintegracyjnej,następnie
poradnictwo psychologiczne, warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej) Elementem projektu są również aktywne formy aktywizacji zawodowej:szkolenia
kończące się egzaminami i uzyskaniem dokumentu poświadczającego kwalifikacje lub kompetencje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy W Pprzewidziano realiz
7 zadań: w tym wsparcie psychologiczno-doradcze, szkolenia, staże zawodowe i pośrednictwo pracy W P przewidziano m.in. osiągnięcie efektywności społ-zawod
w wymiarze społ oraz efektywności zawod.P będzie przyczyniał się do realiz celów RPO WL 2014-20, niwelowania kluczowych problemów ww poprzez wysokie
standardy jakościowe, doświadczenie partnerów, znajomość terenu interwencji i potencjalnych UP

ASESOR EWALUACJA I ROZWÓJ BALCERZAK SŁAWOMIR

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

893 277,00

893 277,00

759 285,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Rewitalizacja - Aktywizacja

Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 20 osób (śr.13K,7M) w wieku 18-65 l., w tym 2 OzN,
RPLU.11.01.00-06-0116/17
wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i osób z otoczenia, których udział w
projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia UP, zamieszkałych (w rozumieniu KC) na obszarze gminy i miasta Frampol objętym działaniami
rewitalizacyjnymi, w tym w szczególności osób pozostających bez zatrudnienia i/lub osób bezrobotnych (III profil), o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym
w Wytycznych, w okresie do VII 2019 r. dzięki realizacji kompleksowej i skutecznej reintegracji o charakterze społ., zaw., eduk. i zdr., a w konsekwencji podjęcie
zatrudnienia lub samozatrudnienie przez min. 5 os. (śr. 4K,1M) oraz wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie i aktywne poszukiwanie pracy u min. 7 os. (śr.
5K,2M) Grupa docelowa 20 os.(śr.13K,7M) w wieku 18-65 l., w tym 2 OzN, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i osób z otoczenia, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia UP, zamieszkałych (w rozumieniu
KC) na terenie gminy Frampol na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym w szczególności osób pozostających bez zatrudnienia i/lub osób
bezrobotnych (III profil), o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych. Wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do potrzeb i preferencji
wskazanej GD, na podstawie bazy rezultatów PIW EQUAL (kryt.prem.1):Program reintegracji społecznej osób marginalizowanych i osób z ich otoczeniaFrampolska
Pracownia AktywnościIndywidualny plan działaniaKursy ITC i zawodoweStaże Wnioskodawca dokona weryfikacji i przedłoży IP wyniki pomiaru wskaźników.min.
35% poziom efektywności społecznej min. 25% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej min. 50% uzyska kwalifikacje100% objętych szkoleniami w zakresie ITC

ANDRZEJ LUBAŃSKI DORADZTWO GOSPODARCZE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 037 424,00

1 037 424,00

881 810,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2019-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Samodzielni

Cel projektu-aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa OzN,poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej,podniesienie lub
zmiana kwalifikacji i umiejętności zawodowych zgodnie z potrzebami BO i regionalnego rynku pracy. Rezultaty: liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 20UP(11K,9M) liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.poszukujących pracy po opuszczeniu programu 55UP(31K,16M) liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 24UP(13K,11M) GD: OzN-100%UP -os.w wieku produkcyjnym100%UP -os.o niskich kwalifikacjach80%UP -os.niepracujące i bierne zawod.100%UP os.zamieszkujące w woj.lubelskim100%UP Zadania: -Opracowanie Indywidualnych Planów Działania(IPD) Warsztaty Umiejętności Funkcjonowania Społecznego(WUFS) -Warsztaty Aktywizacji Zawodowej(WAZ) -Poradnictwo Zawodowe(PZ) -Szkolenia Zawodowe(SzZ) Staże Zawodowe(StZ) -Pośrednictwo Pracy(PP) -Zatrudnienie Wspomagane(ZW)
Wsparcie GD odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społ.,zaw.i edukacyjnym–kryt.form.spec.4. UP otrzymają także wsparcie
towarzyszące zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami UP (m.in.:tłumacz j. migowego, przewodnik, tłumacz na język prosty).

RPLU.11.01.00-06-0117/16

FUNDACJA FUGA MUNDI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

991 980,00

991 980,00

843 183,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-01

2019-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Chcemy być aktywni!

Cel: włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa 60 osób (36K,24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Miasta Lublin do 07.2019 r. GD :60
osoby wykluczone (36K,24M)(w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagr ubóstwem lub wyl uczeniem społecznym z terenu ML, w tym w szczeg:osoby pozostające
bez zatrudnienia - 60UPBZB – wyłącznie nal do III gr osób sprofil jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudn i instytucjach rynku pracy,- 30UPONK -30UPOZN(w tym z zaburzeniami psychicznymi) -18UP Efektywności społeczna i efektywność
zatrudnieniowa uzyskana przez UP, zg z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wyk śr EFS i
EFRR na lata 20142020:w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społecznej
wynosi 34% a minimalny poziom efektywności-zatrudnieniowej, wynosi 22%.w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z
niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny
poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12% Aktywizacja społeczna i zawodowa odbywać się poprzez następujące działania:Indywidualna diagnoza
społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IŚRWsparcie o charakterze społecznymWsparcie o charakterze zawodowym GŁ.WSKAŹNIKI:L. osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 54UP;L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu programu -39UP;L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 21UP;L. osób z niepełnospr objętych wsparciem w progr -18UPL.osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w progr -60UP Termin: 7.2018-7.2019 Obszar:

RPLU.11.01.00-06-0117/17

FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

877 021,00

877 021,00

745 467,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej.

PROJ. jest skierowany do 80 Uczestników Projektu (44K; 36M), z obszaru woj. lubelskiego (wg KC), osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społ. lub
ubóstwem z powodu niepełnosprawności (100% gr. doc.; w tym os. o znacznym stopniu niepełnospr., os. z niepełnospr. intelektualną oraz sprzężoną), w wieku 1864 lata, w tym: pozostających bez zatrudnienia, bezrobotnych (wyłącznie III profil pomocy), o niskich kwalifikacjach; oraz otoczenie os. wykluczonych społecznie.
Cel główny projektu: Do dn. 31.03.2019 r. nastąpi wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u 80 Uczestników Projektu (44K i 36M), osób
wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (100% gr. doc.), w wieku 18-64 lat, z terenu woj. lubelskiego
poprzez: - identyfikację potrzeb oraz pośrednictwo pracy, - wzmocnienie postawy społecznej i poradnictwo psychologiczne, - nabycie i podwyższenie kwalifikacji i
kompetencji zawodowych, - nabycie doświadczenia zawodowego; co jest spójne z Strategią Rozwoju Woj. Lubelskiego do roku 2020, Strategią Europa 2020,
Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wsch. do roku 2020. Główne rezultaty projektu: 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (32/18K/14M). 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu programu (36/20K/16M). 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu
programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (25/14K/11M). Główne zadania w projekcie: 1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki
Reintegracji/Indywidualnego Planu Działania (IPD). 2. Aktywizacja społeczna. 3. Aktywizacja edukacyjna. 4. Aktywizacja zawodowa.

RPLU.11.01.00-06-0118/16

INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK INFORMACYJNYCH INBIT SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 641 062,58

1 641 062,58

1 394 903,19

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

LUBELSKA GIEŁDA KWALIFIKACJI

GŁÓWNYM CELEM PROJ. jest PODNIESIONA AKTYWNOŚĆ SPOŁ. - ZAWOD. I REINTEGRACJA Z RYNKIEM PRACY 108 (65K/43M) os. zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społ., w tym w szczeg.: os. pozostających bez zatrudnienia, os. o niskich kwalifikacjach, os. z niepełnospr. (w tym z zaburzeniami psych.).
Preferowane do objęcia wsparciem będą: os. o znacznym/ lub umiarkow. st. niepełnospr. oraz os. korzystające z PO PŻ. Proj. jest skierowany wyłącznie do os. fiz.
zamieszkujących w rozum. KC na obszarach objętych dział. rewitalizacyjnymi woj. lubelskiego. Cel główny zost. osiągnięty w okresie realizacji proj. tj. od 07.2018
do 12.2019 r. Typ proj. - Progr. na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społ. na obszarach objętych dział. rewitalizacyjnymi, w
tym realizacja progr. aktywności lokalnej: 1/ Indywid. diagnoza społ.-zawod. UP z tworzeniem IPD (4h/os.); 2/ Blok miękkich kompetencji społ. (Indywid. poradn.
psychol.- społ. 8h/os., Grupowy trening interpersonalny 48h/gr.); 3/ Blok miękkich kompetencji zawod. (Zawod. kompetencje interpersonalne 16h/gr., Rynek pracy
i warsztat edukacyjny 16h/gr., Warsztat autoprezentacji 16h/gr.); 4/ 120-godzinne Szkolenia zawod. z certyfikacją zewn.; 5/ Indywid. pośrednictwo pracy z UP
8h/os.; 6/ 4-mies. Staże zawod. Efektem wsparcia w ramach proj. będzie trwała integracja UP na rynku pr. poprzez realizację założonych wskaźników: 1/ W
odniesieniu do os. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.: osiągnięcie wskaź. efektywności społ.-zatrudnieniowej na poz. co najmniej 34%,
w tym wskaź. efektywności zatrudn. na poz. co najmniej 22%. 2/ W odniesieniu do os. o znacznym st. niepełnosprawności, os. z niepełnospr. intelektualną oraz os.
z niepełnospr. sprzężonymi: osiągnięcie wskaź. efektywności społ.-zatrudn. na poz. co najmniej 34%, w tym wskaź. efektywności zatrudn. na poz. co najmniej 12%.
Co najmniej 70% os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. uzyska kwalifikacje zawod. min. 76 os.

RPLU.11.01.00-06-0120/17

FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 861 841,66

1 861 841,66

1 582 565,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Możesz Więcej !

CEL: Celem projektu jest włączenie społeczne 50 osób z niepełnosprawnością (30K,20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. lubelskiego
do 12.2018 r. GD: 50 osób(30K,20M) osób wykluczonych(w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu WL
– zamieszkiwanie tereny gmin o większym wskaźniku ubóstwa(obejmuje tylko tereny POW) Wnioskodawca dokona weryfikacji oraz przedłoży IP wyniki pomiaru
efektywności społeczno-zatrudnieniowej uzyskanej przez uczestników projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020: dla osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym 56%, w tym min poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%. dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością
intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym min poziom
efektywności zatr – 12%. Działania:Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IPDBlok miękkich kompetencji społecznychBlok miękkich
kompetencji zawodowychSzkolenia/Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodoweIndywidualne pośrednictwo pracyStaże zawodowe GŁ.WSKAŹNIKI: L.
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 40UP; L. osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu -35UP; L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 20 UP; L. osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie -50UP L.osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie -50UP Termin:09.2017-08.2018 Obszar: WL- tereny gmin o większym
wskaźniku ubóstwa(obejmuje tylko tereny POW)

RPLU.11.01.00-06-0121/16

FUNDACJA AKTYWNYCH INICJATYW ROZWOJU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

794 456,25

794 456,25

675 287,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Wsparcie osób bezrobotnych i aktywizacja zawodowa

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zatrudnieniowej 10 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi Gminy Werbkowice do końca 10.2019 r. poprzez
kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz wsparcie z wykorzystaniem usług
aktywnej integracji. Realizacja projektu wynika z aktualnego programu rewitalizacji obowiązującego na obszarze Gminy Werbkowice. Projekt realizowany będzie
na obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi. Grupa docelowa to 10 osób [8K, 2M], w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC na
obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi gminy Werbkowice, w woj. lubelskim, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa (..), które wymagają
wsparcia z wykorzystaniem usług aktywnej integracji, w tym 10 os. o niskich kwalifikacjach, 10 os. pozostających bez zatrudnienia, mieszczące się w katalogu os.
wskazanych w ww. Wytycznych, tj.: wszystkie os. korzystające ze świadczeń pomocy społ. zg. z Ustawą o pomocy społ i z PO PŻ. W ramach projektu realizowana
będzie praca socjalna oraz usługi aktywnej integracji - społeczne i/lub edukacyjne i/lub zdrowotne i/lub zawodowe. Efektem realizacji projektu będzie wzrost
liczby osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje (1 osoba),
poszukują pracy (3 osoby), pracują po opuszczeniu programu (3 osoby).

RPLU.11.01.00-06-0122/17

GMINA WERBKOWICE/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WERBKOWICACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

117 336,12

117 336,12

99 735,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-11-01

2019-10-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

MOTYWATOR - aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych

Celem proj. jest wyrównywanie i wzrost szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy 60 osób niepełnosprawnych w wieku 18-64l, zamieszkałych na terenie
RPLU.11.01.00-06-0123/16
woj. lubelskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., poprzez identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zaw., oraz pomoc w
aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym do końca II.2019r. GD proj. stanowi 60 (34K, 26M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w
wieku 18-64l, zamieszkujących zgodnie z KC w woj. lubelskim, zgodnie z KC. Proj. skierowany jest do 60 osób (34K, 26M) pozostających bez zatrudnienia i
obejmuje wsparciem w szczególności: - os. korzystające ze świadczeń z pomocy społ. zg. z ustawą z dn.12.3.2004 r. o pomocy społ. lub kwalifikujące się do objęcia
wsparciem pomocy społ., tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określ. w art.7 ww. ust. (50%UP) – 30 osób/17 K, 13M/ - os. spełniających przesłankę
ubóstwa, dośw. wielokrotnego wykluczenia społ. (30%UP) – 18 osób/11K, 7M/ - osoby niepełnosprawne (100% UP) – 60 osób /34K, 26M/ Działania: 1) USŁUGI O
CHARAKTERZE SPOŁECZNYM (aktywizacja społ) - 60UP - Indywidualna Ścieżka Rozwoju (IŚR) - Trening Umiejętności Społecznych 2 ) USŁUGI O CHARAKTERZE
EDUKACYJNYM (aktywizacja edukacyjna) - 60UP - Podnoszenie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych- szkolenia zaw. "szyte na miarę" 3) USŁUGI O
CHARAKTERZE ZAWODOWYM (aktywizacja zaw.) - 60UP - Poradnictwo zaw. - Pośrednictwo pracy - Staże zawodowe - 45UP REZULTATY: - efektywność zawodowa co
najmniej 30% uczestników proj. - efektwność społeczna co najmniej 56% uczestników proj. - podniesienie zdolności do zatrudnienia 70% uczestników proj. poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych przez 97% uczestniczek proj.

EDUFIN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

921 195,00

921 195,00

783 015,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywne osoby z niepełnosprawnościami wzroku w województwie lubelskim

Projekt jest odpowiedzią za zdiagnozowane w woj. lubelskim negatywne zjawiska dot. osób niepełnosprawnych:wysokie ryzyko zagrożenia ubóstwem,niekorzystna RPLU.11.01.00-06-0124/16
sytuacja na rynku pracy,duża liczba osób korzystających z pomocy społ.,znaczna skala zjawiska niepełnosprawności i niski wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych. Celem gł.projektu jest integracja i aktywizacja społ.-zawodowa,poprawa sytuacji osobistej,społ.i zawodowej i zwiększenie możliwości
zatrudnienia 28 osób(13K/15M)wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społ.: osób z niepełnosprawnością wzroku,zamieszk.na terenie woj. lubelskiego,w
okresie realiz.projektu. Grupą docelową proj.jest 28 osób z woj.lubelskiego (13K/15M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.z niepełnosprawnością
wzroku: niewidomych i słabowidzących,posiadających orzeczenie o niepełnosprawności 04-O ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Proj.zakłada osiągnięcie nast.produktów i rezultatów:1)Zwiększenie kompetencji społ.wśród 28 uczestników –os.niepełnosprawnych;2)Wzrost kompetencji
cyfrowych wśród 28 uczestników;3)Wzrost kwalifikacji i kompetencji zawod.poprzez udział w kursach zawod.14 osób z niepełnospr.;4)Zwiększenie kompetencji
zawod.poprzez odbycie stażu zawod.przez 12 osób z niepełnospr.;5)Wzrost zatrudnienia wśród 6 osób z niepełnospr. Zadania w projekcie:1)Diagnoza
indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników i opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia; 2)Wsparcie psychospołeczne i integracyjne; 3)Wsparcie
edukacyjne w zakresie kompetencji IT; 4)Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku; 5)Organizacja staży zawodowych dla osób z
niepełnosprawnością wzroku. Wartość proj.: 445 124,38 zł,w tym dofinansowanie w kwocie 422 776,38 zł,wkład własny 22 348,00 zł. Proj.będzie realizowany na
terenie woj. lubelskiego w okresie 01.12.2017-31.10.2019.

FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

443 556,25

443 556,25

377 022,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-12-01

2019-10-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Lublin - rewitalizacja.

Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 100 osób wyklucz. lub zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ., mających RPLU.11.01.00-06-0124/17
status OB/pozost. bez zatrudn., w wieku 18-55 lat(52K,48M), z terenu gminy Miasto Lublin w WL(zamieszk. na tym terenie w rozumieniu KC), objętego działaniami
rewitaliz. poprzez realizację kompleksowego progr. aktywizacji obejm. m.in. identyf. potrzeb, IPD, doradztwo psychol., szkolenia, pośrednictwo pracy i staże oraz
podjęcie zatrudnienia przez 22 UP do 31.08.2019r. Główne rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po
opuszczeniu programu-100 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek)-22 GD projektu stanowi 100 osób wyklucz. bądź zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ. (52K,48M) zamieszk. na obszarze miejskim objętym
działaniami rewitalizac. w GML w WL (osoby zamieszk. ten obszar w rozumieniu KC), w wieku 18 – 55 lat, w szczególności: osoby pozost. bez zatrudn., OB zarejestr.
w PUP, należące do III profilu pomocy, osoby o niskich kwalifik., OzN. GD to osoby najbardziej oddalone od RP, doświadcz. złożonych problemów powod. ubóstwo
i wykl. społeczne, wymagające kompleks. wsparcia z wykorzyst. instrumentów aktyw. społecznej, eduk. i zawod., korzyst. ze wsparcia OPS. Główne zadania w
ramach projektu: identyfikacja potrzeb UP i opracowanie IPD, doradztwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy.

SOLVA S.C. I. SAMODULSKI T. KISIEL

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 664 238,48

1 664 238,48

1 414 602,71

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2019-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

POWRÓT-wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy - II edycja

CELEM GŁÓWNYM proj. jest wzrost integracji społecznej oraz zawodowej 40 (6K) osób bezdomnych w wieku 18-64 lat wykluczonych społ., pozostających bez
zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, w tym 8 (2K) niepełnosprawnych z województwa lubelskiego poprzez realizację indywidualnego programu wychodzenia z
bezdomności do 31.12.2018 r. Projekt przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej, reintegracji społ. i zawod. oraz samodzielnego funkcjonowania 40 UP
bezdomnych, z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb poprzez zapewnienie warunków sprzyjających poprawie ich sytuacji życiowej i podniesienie kompetencji
społ. 34(3K)UP i kwalif. zawod. niezbędnych na rynku pracy-16(1K)UP oraz nabycie doświadczenia zawod.- 30 UP i podjęcie zatrudnienia przez min. 12 (2 K) UP.
Ścieżka reintegracyjna stworzona indywidualnie dla każdego UP, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społ., zawod., edukac. i zdrowotnym;
usługi aktywnej integracji o charakterze zawod.nie stanowią pierwszego elementu wsparcia i wsparcie nie obejmuje wyłącznie pracy socjalnej /Kryt. form. spec.4
a, b, c/. Zaplanowane działania nakierowane są na wsparcie 40 UP w procesie reintegracji społ. i zawod. poprzez realizację indywidualnego programu
wychodzenia z bezdomności. Wsparcie 40 (6K) UP, w tym 8 os. niepełnosprawnych poprzedzone będzie przeprowadz. diagnozy ich potrzeb i stworzeniem dla
każdego IPD oraz Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności (dalej:Program). Wsparcie UP obejmie realizację założonych etapów z wykorzystaniem
usług aktywnej integracji: diagnozę potrzeb UP- opracowanie IPD, wsparcie interencyjno-osłonowe, wsparcie indywidualnego coacha, integrację społ- zawod.,
wsparcie edukacyjne i zdrowotne, wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i szkolenia zawodowe i staże zawod. Kluczowym rezultatem będzie
odbudowywanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społ.i zawod.i wzrostu szans na zatrudn. min. 12 UP 2K i wyjście z wykluczenia społecznego
i ubóst

STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

995 569,38

995 569,38

846 233,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.01.00-06-0125/16

Czas na zmianę!

Cel: Wzrost aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej w okresie 01.08.2018-31.12.2019 r. 100 osób (5K i 95M) os.wykluczonych(w tym dotkniętych
ubóstwem)lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a także osoby w ich otoczeniu z terenu woj. lubelskiego.
Gr.docel.(5 Kobiet,95 Mężczyzn)stanowią os.wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem)lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ.z terenu
woj.lubelskiego WL(w przypadku osób fiz.zamieszkują one na obszarze WL w rozumieniu przepisów KC), Główne zadania: 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze 2.
Aktywne metody poszukiwania pracy. 3. Trening umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych 4. Wsparcie szkoleniowe. 5. Staże/praktyki
zawodowe. 6. Pośrednictwo pracy. Główne rezultaty: wsparcie doradcze i trening umiejętności społecznych 100 osób, szkolenia zawodowe dla 100 osób,
staże/praktyki zawodowe dla 40 osób, pośrednictwem pracy dla 100 osób i uzyskanie zatrudnienia przez minimum 22 % uczestników projektu. Wszystkie
zadania/działania będa realizowane z uwzględnieniem języka wrażliwego na płeć, rónowść szans, prowadzący nie będą powielać stereotypów dot. kobiet i
męzczyzn, wieku, sprawności, sytuacji społ., ekonom itp. Działania będą realizowane z uwzględnieniem indywidualnyc potrzeb rozwojowych i edukacyjnyc oraz
możliwości psychofizycznych UP.

RPLU.11.01.00-06-0125/17

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

2 031 739,80

2 031 739,80

1 726 978,83

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2019-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywny start!

Cel główny projektu Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u 72 os. niepełnosprawnych ( w tym 44K) wykluczonych
społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu woj.lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społecznozawodowej okresie do 31.05.2018. Grupę docelową projektu stanowi 72 os.(44K/28M)
z niepełnosprawnościami tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) a także osoby z
zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546).
100%GDto osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. z terenu woj. lubelskiego (w przypadku osób
fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów KC) Działania:
Diagnoza potrzeb i Indywidualny Plan Działania (IPD);Treningi kompetencji społ. i profilaktyki zdrowotnej, Warsztaty aktywizacji zawodowej,
Indywidualne wsparcie psychologiczne; Szkolenia zawodowe, Indywidualne pośrednictwo pracy, staże zawodowe. Uczestnik
uzyska wiedzę na temat swoich potrzeb, predyspozycji i umiejętności zaw., a także zasad efektywnego poszukiwania pracy. Dzięki szkoleniom i stażom
zdobędzie praktyczne umiejętności i doświadczenia potrzebne do znalezienia pracy i poprawy swojej sytuacji zawawodowej i ekonomicznej.
W wyniku proj. uzyskana zostanie efektywność społ.-zat. na poziomie min.56 % oraz efektywnośc zatr. na poz.min. 30%w odniesieniu do os. lub środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 20% w odniesieniu do os.o znacznym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnością
intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi . Min. 90% UP podniesie swoje kwalifikacje zaw., a min. 45% UP będzie poszukiwać pracy po
zakończeni

RPLU.11.01.00-06-0126/16

PROESA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

994 482,00

994 482,00

845 309,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Stawiamy na AKTYWNOŚĆ!

PROJ. jest skierowany do 72 Uczestników Projektu (40K; 32M), osób wykluczonych (w tym dotknietych ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub
RPLU.11.01.00-06-0126/17
wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (wg KC) zamieszkałych na terenie miasta Chełm i Zamość (wybrane tereny objęte programem rewitalizacji), w
tym: os. pozostające bez zatrudnienia, os. bezrobotne (wyłącznie III profil pomocy), os. o niskich kwalifikacjach, os. z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież
zagrożona wykluczona lub zagrożona wykluczeniem, os. bezdomne; oraz otoczenie os. wykluczonych społecznie. Cel główny projektu: Do dn. 31.08.2019r. nastąpi
wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u 72 Uczestników Projektu (40K i 32M), osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego zamieszkałych na terenie miasta Chełm i Zamość (wybrane tereny objęte programem rewitalizacji), poprzez: identyfikację potrzeb oraz pośrednictwo pracy, - wzmocnienie postawy społecznej i poradnictwo psychologiczne, - nabycie i podwyższenie kwalifikacji i
kompetencji zawodowych, - nabycie doświadczenia zawodowego; co jest spójne z Strategią Rozwoju Woj.Lubelsk. do roku 2020, Strategią Europa 2020, Strategią
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wsch. do roku 2020. Główne rezultaty projektu: 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (24/14K/10M). 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po
opuszczeniu programu (33/19K/14M). 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) (18/10K/8M). Główne zadania w projekcie: 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników. 2. Aktywizacja społeczna. 3.
Aktywizacja edukacyjna. 4. Aktywizacja zawodowa. Proj. jest zg. z aktualnym programem rewitalizacji Miasta Chełm i Miasta Zamość tj. na obszarze, na którym
proj.

INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK INFORMACYJNYCH INBIT SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 237 038,26

1 237 038,26

1 051 482,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

SZANSA - Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie - II edycja

CELEM GŁÓWNYM proj. jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji psychospołecznych, poprawa dostępu do rynku pracy-(dalej r.pr.) oraz aktywizacja
zawod. wśród 120 nieletnich w wieku 15-17 lat (ok. 30% dziewcząt) zagroż. wyklucz. społ.skierowanych do 19 placówek opiek.-wych., w tym ośrodków
kuratorskich na obszarze działania Sądów Okręgowych w Lublinie i Zamościu poprzez uczestnictwo w kompleksowych programach aktywizacji społ. i zawod.do
30.04.2019. Kompleksowe wsparcie gr. docel. obejmie zróżnicowane formy i metody aktywizacji społ.-zawod. z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o
charakterze społ., edukacyjno-zawod., i zdrowotnym/Kryt. form. spec. 4 a,b,c/ Proj. ma na celu wzrost umiejętności i kompet.społ. i zawod. 120UP oraz
zmniejszenie marginalizacji społ. grup zagroż. wyklucz.co jest zg z założ. Strategii Europa '20, Kraj. Progr. Przeciwdz. Ubóstwu i Wyklucz.Społ. '20 i Strategii
Polityki Społ. Woj.Lub. na 2014-'20. Wsparcie 120UP poprzedzone będzie przeprowadzeniem diagnozy ich potrzeb oraz stworzeniem dla każdego UP
indywidualnej ścieżki reintegracyjnej (IPD).Wsparcie obejmie: 1) Indywidualne poradnictwo zawodowe 2) Treningi i warsztaty r-ju osobist.i umiejętności
psychospoł. i edukacyjnych 3) Trening kompetencji społ. i mentoring społ.-zawod 4) Młodzieżowy Klub Wolontariusza i warsztaty aktywiz. społ. poprzez
wolontariat dla 60UP 5) Szkolenia zawodowe dla 50 UP 6) Praktyki zawod. dla 48 UP. Realiz. proj.przyczyni się do wzrostu aktywności społ. poprzez kształtow.
umiejętności społ., aktywności zawod.edukac. i wzmocnienie zdolności porusz.się po rynku pracy i nabycia kompetencji lub kwalif.zawod. Proj. zg. z przepisami
ustawy Prawo zamówień pub. i innym właściw. prawodaw.krajow. z zas.równości szans K i M i niedyskrymin.w dostępie do działań proj. i pozostałymi polityk. i
zasad.wspólnot. i koncepc.zrównoważonego r-ju. Proj.zg.z zapisami SZOOP RPO WL '14-'20 i zapis. właściwych wytycznych horyzont. i wytycznych program. IZ
2014-'20

RPLU.11.01.00-06-0127/16

STOWARZYSZENIE POSTIS

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 960 236,24

1 960 236,24

1 666 200,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2019-04-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Integracja - Aktywność - Pomoc - Sukces

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej osób i rodzin oraz poprawa dostępu do rynku pracy dla 44 osoby wykluczone lub zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Gościeradów poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej do 2020-08-31. Projekt wynika z programu
rewitalizacji obowiązującego na obszarze Gminy Gościeradów. Grupę docelową stanowią osoby wykluczone lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z terenu woj. lubelskiego, klienci OPS, mieszkańcy obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi. Projekt zakłada realizację następujących zadań:
1.Aktywna integracja o charakterze społecznym i środowiskowym W ramach PAL zaplanowano indywidualne poradn. psych, warsztaty, poradnictwo prawne,
wyjazd edukacyjno-integracyjno-kulturalny, Punkt Spotkań Uczestn i ich otoczenia, pracę animatora PAL skierowany do 44 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. W pierwszej kolejności będą realizowane zadania związane z reintegracją społeczna dla uczestników projektu. 2
Aktywna integracja o charakterze zawodowym W ramach zadania przewidziano m.in.: indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe,
pracę pośrednika pracy. Usługi o charakterze zaw., wdrażane będą przez podmioty zewnętrzne wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. 3.Praca
socjalna oraz zasiłki Praca socjalna na rzecz 44 uczestników oraz ich rodzin będzie prowadzona przez 4 pracowników socjalnych. Z każdym uczestnikiem
sporządzą diagnozę potrzeb oraz jej ewaluacje w trakcie trwania projektu.W przygotowaniu diagnozy będzie uczestniczył doradca zawodowy. Pracownicy będą
prowadzić pracę socjalną, kontrakty socjalne, udzielać wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw uczestnikom. Projekt przyczyni się
wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji, a także do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań OPS na rzecz włączenia
społecznego.

RPLU.11.01.00-06-0127/17

GMINA GOŚCIERADÓW/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCIERADOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 371 435,84

1 371 435,84

1 165 720,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

W CENTRUM AKTYWNOŚCI

CELEM GŁÓWNYM proj. jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych 20 osób w wieku 18-64 lat, w tym 11K i 9 M pozostających
RPLU.11.01.00-06-0128/16
bez zatrudnienia (bezrobotni), w tym 4 (3K)os.niepełnosprawnych i 7 (4K) osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie powiatu
świdnickiego poprzez udział w programie reintegracji społeczno-zawodowej w okresie do 31.03. 2019 r. Ścieżka reintegracyjna stworzona indywidualnie dla
każdego UP, z wykorzystaniem usług aktywnej integr. o charakterze społ., zawod., edukac. i zdrowotnym, usługi o charakterze zawodowym nie będą stanowić
pierwszego elementu wsparcia i wsparcie nie obejmuje wyłącznie pracy socjalnej /Kryt. form. spec.4 pkt /. Realiz.programu reintegracji społ.-zawod.zakłada
wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintgeracji społ i zawod. realizowanych przez CIS i udzielane na stworzenie nowych miejsc reintegracji społ i zawod.
w istniejącym podmiocie (CIS POSTIS) /Kryt.spec.6 pkt. a). Projekt zakłada wsparcie w zakresie: 1.poradnictwa zawodowego i psychospołecznego obejmujące:
idetyfikację i diagnozę potrzeb 20 (11 K) UP, indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne i poradnictwo zawodowe 2.treningi i warsztaty rozwoju
osobistego i umiejętności społecznych,w tym trening kompetencji społ., indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne, grupy wsparcia,
wsparcie pracownika socjalnego 3.reintegracja zawodowa 20 UP- warsztaty zawodowe w grupach ochrona mienia-monitoring, gastronomicznospoż.,poligraficzno-drukarskiej, konserwacyjno-porządk. oraz pośrednictwo pracy i wyjazdy studyjne. 4. szkolenia zawodowe dla 20 UP 5. 6 miesięczne staże
zawodowe dla 20 UP Proj. ma na celu wzrost kwalif. zawod. i kompetencji społ. u min. 19 (11K) UP, zwiększenia wiedzy n.t poruszania się po rynku
pracy,motywacji do działania i zmiany oraz zwiększenia wiary we własne możłiwośći, podjęcie zatrudnienia przez min. 7 (4 K) UP.

STOWARZYSZENIE POSTIS

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

945 662,50

945 662,50

803 813,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2019-03-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy

Projekt jest zgodny z Gminnym/Lokalnym Progr.Rewitalizacji gminy: Bełżyce, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Jabłoń,Gościeradów i Rejowiec Fabr., Lublin, Krasnystaw, RPLU.11.01.00-06-0128/17
Chełm, Hrubieszów. Odpowiada on na złożone problemy społ. występujące na w/w terenach (kryt.form.spec.1).Istotą projektu jest kompleksowe wsparcie osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary w/w gmin. Projekt wynika z aktualnych programów rewitalizacji obowiązujących
na obszarach wymienionych wpkt.1.8 (kryt.for.1) i przyczyni się do wsparcia procesu rewitalizacji mającego na celu przeciwdziałanie procesowi wykluczenia
społecznego na obszarach degradowanych. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 os.
pozostających bez zatrudnienia z terenu w/w gmin do IV 2020 r. Kluczowe rezultaty osiągnięte w ramach projektu to : wyposażenie 50 uczestników( co najmniej
25K) w kompetencje społeczne, przygotowanie 50 os (25K) do życia zgodnego z systemem wartości, opracowanie dla 50 indyw.ścieżek reintegracji oraz IPD,
przygotowanie 50 os (25 K) do wejścia na rynek pracy, wyposażenie 50 os(25 K) w kwalifikacje zawodowe . Zadania: 1.Diagnoza indywidualnych potrzeb, 2.
Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji i praca z doradcą wspierającym, 3. Terapia psychospołeczna, 4.Mentoring zawodowy, 5 Szkolenie zaw., 6. Staże
zaw. W projekcie realizowane będą usługi aktywnej integracji w grupach: grupa usług społecznych (doradztwo wspierające), grupa usług zawodowych (mentoring,
staże zawodowe, szkolenia), oraz grupa usług o charakterze zdrowotnym (terapia psychospołeczna)- kryt.4 . Wnioskodawca dokona weryfikacji oraz przedłoży IP
wyniki pomiaru efektywności społecznej i zatrudnieniowej uzyskanej przez uczestników projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020(kryt. nr 2). mutex/ocfipreoqyfb/mutex

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 633 350,00

1 633 350,00

1 388 347,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Rewitalizacja !

Cel proj.-zwiększenie aktywności społeczno-zawod. oraz szans na podjęcie zatrudnienia u 78os. niezatrud. wyklucz lub zagroż. ubóstwem/wyklucz społ.[ZU/WS], w
tym ON w wieku 18 lat i więcej (47K,31M) zamieszk. obszary objęte działaniami rewitaliz. gmin.-pkt.1.8 do 09.2019r. przez realizację kompleksowego programu
aktywizacji społ.-zawod. obejmujący: diagnozę indyw. potrzeb i potencjałów U proj., trening umiejętn. i komp. społ.,wsparcie specjalist., pośred. pracy, szkol,
staże. GD-78 osób niezatrud. w wieku 18 lat i więcej wyklucz. lub ZU/WS (47K/31M) zamieskz. jeden z obszarów objętych działaniami rewitaliz. gmin. pkt.1.8
(zgodnie z kodeksem cyw.) w tym:100% os.wpisujących się w minimum jedną z kategorii (ON, os. korzystając z pom. społ. lub kwalifik. się do objęcia wsparciem
pom. społ., os. o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrud soc,bezrob. wyłącznie zakwalifik. do III profilu pom.,os.korz. z PO PŻ) Zad. -diagnoza
indyw. potrzeb i potencjałów U proj., trenieng komp. i umiejętn. społ.,wsparcie specjalist.,pośred. pracy, szkol. Główne rez. 1. Liczba os.zagroż. U/WS, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-68os. 2. Liczba os.zagroż.U/WS poszukujących pracy po opuszczeniu progr.- 36os. 3. Liczba os. zagroż. U/WS
prac.po opuszczeniu progr.(łącznie z prac. na własny rach.)-20os. Efektywność społ.-zatrud. w odniesieniu do os.zagroż.U/WS min.poz.efektyw.społ. na poz. 34%, a
min.poziom.egektywn/zatrud.-22% w odniesieniu do os. o znacznym stopniu niepełnospr, os. z niepełnospr. intelektualną,os. z niepełnospr. sprzężonymi min,
poziom efektyw. Społ. na poz. 34%, a min. poziom efektyw.zatrud.–12%.

RPLU.11.01.00-06-0129/17

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ -FUNDACJA NOWY STAW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 025 344,35

1 025 344,35

871 542,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2019-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

ZAWODOWY GPS w drodze do lepszego jutra 2.0

Cel główny projektu: Zwiększenie poziomu integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosparwnych (55K/45M) z zaburzeniami
psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (osób niepełnosprawnych)
wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług
reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej (do IX.2020) Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby
wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności:
d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności
zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM
REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan
Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM
REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM
REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program terapeutyczny lub wsparcie psychologiczne

RPLU.11.01.00-06-0130/16

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

4 242 051,00

4 242 051,00

3 605 743,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2020-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywni od zaraz!

Cel projektu Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75UP (45K)wykluczonych społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym niezatrudnionych osób z w tym 30UP niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi) z obszarów objętych działaniami
rewitalizacyjnymi woj.lubelskiego poprzez kompleksowy projekt od 1.05.2018-30.05.2019 Grupa docelowa UP będzie 75os(45K-60%)wykluczonych (w tym
dotknięte ubóstwem) lub os zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ z terenu woj. Lubelskiego –z obszarów objętych programem rewitalizacji w wieku 18-67,
w tym w szczególności: os. pozostające bez zatrudnienia, osoby bezrobotne z II profilu,os.o niskich kwalifikacjach, os.z niepełnosprawnościami ( w tym z
zaburzeniami psychicznymi),osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wyt. W zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 Główne rezultaty - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-32 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu programu -34 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek-19 P zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek) - w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie min.22%; - w odniesieniu do osób o
znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie min. 12%
Działania: 1.Diagnoza potrzeb UP 4hx75UP 2.poradnictwo specjalistyczne i trening umiejętności społecznych,75UP 3.ZAJĘCIA Z TRENEREM AKTYWNOSCI 75UP
4.POŚREDNICTWO PRACY 75UPx śr 6h/UP 5.SZKOLENIA,60

RPLU.11.01.00-06-0130/17

CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

941 561,90

941 561,90

800 327,61

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2019-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Program aktywnego włączenia

Celem głównym projektu jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa
dostępu do rynku pracy i wzrost integracji społecznej 100 osób (w tym 50 kobiet i 50 mężczyzn) mieszkających na terenie 15 gmin WL objętych działaniami
rewitalizacji: Miasto Chełm, Gmina Chełm, Rejowiec Fabryczny, Lubartów, Miasto Puławy, Mełgiew, Jastków, Konopnica, Gmina Niedrzwica Duża, Piaski, Gmina
Bychawa, Janów Lubelski, Gmina Kock, Zamość, Miasto Lublin, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację
kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno–zawodowej w okresie od września 2018 r. do lutego 2020 r. Grupę
docelową w ramach projektu stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) i osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenów
objętych programem rewitalizacji w obrębie 15 gmin WL: Miasto Chełm, Gmina Chełm, Rejowiec Fabryczny, Lubartów, Miasto Puławy, Mełgiew, Jastków,
Konopnica, Gmina Niedrzwica Duża, Piaski, Gmina Bychawa, Janów Lubelski, Gmina Kock, Zamość, Miasto Lublin, w tym w szczególności: a) osoby pozostające
bez zatrudnienia, b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.
33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, c) osoby o niskich kwalifikacjach, d) osoby z niepełnosprawnościami (w
tym z zaburzeniami psychicznymi), e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym, f) osoby bezdomne, g)otoczenie osób wykluczonych
społecznie których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje
wsparcie identyfikacyjno-doradcze, diagnozę potrzeb, stworzenie indywidualnych planów działania i poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże
zawodowe i pośrednictwo pracy.

RPLU.11.01.00-06-0131/17

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 495 626,00

1 495 626,00

1 271 282,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-02-29

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Przyszłość zależy od Ciebie – postaw na aktywność

Projekt skierowany jest do 30 osób (w tym min. 18K) w wieku 25 lat i więcej, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym zamieszk. obszar realizacji projektu, tj. teren woj. lubelskiego (m. Lublin, Puławy, Lubartów, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj, Zamość)
pozostających bez zatrudnienia, w tym os. zarejestrowanych w MUP/PUP (wyłącznie osoby, dla których ustalono III profil pomocy) oraz niezarejestrowanych,
które mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest także
do osób biernych zawodowo, które w momencie przystąpienia do projektu nie pracują oraz nie są osobami bezrobotnymi. Celem głównym projektu jest
zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacji społecznej u min. 80%UP, tj. 24os. spośród 30 os. w wieku 25 lat i więcej, poprzez realizację kompleksowego
programu aktywizacji społ.-zawod. i opracowanie ścieżki reintegracji dla każdej os.objętej wsparciem projektu do 31.08.2019r. Podejmowane w toku realizacji
projektu działania charakteryzują się kompleksowością i stanowią połączenie kilku odpowiednio dobranych usług i instrumentów, które przyczynią się do
podjęcia zatrudnienia. Jest to:1. Indywidualna diagnoza społeczno – zawodowa Uczestników/Uczestniczek projektu wraz z oporowaniem ścieżki reintegracji dla
każdej osoby objętej wsparciem projektu. 2. Wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych.3.
Wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych. 4. Szkolenie zawodowe. 5. Staże. 6. Indywidualne pośrednictwo pracy.

RPLU.11.01.00-06-0132/17

LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

472 628,35

472 628,35

401 734,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2019-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywni na co dzień

Celem gł. proj. jest wzr.poz.reintegr.i rehabilitacji społ.-zawod.u 60 uczestników z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) tj. 27 K i 33 M z
RPLU.11.01.00-06-0133/17
terenu woj. lubelskiego poprzez realizację kompleksowego progr. reintegr. i rehab. społeczno-zawod. obejmującego także wsparcie prawne, psychologiczne dla 25
opiekunów/rodziców ON realizowanego do 31.07.2020 r. Rezultaty:48 UP uzyska kwalfikacje zawodowe40 UP uzyska doświadczenie zawodowe poprzez udział w
stażu25 os. (w tym rodziców/opiekunów prawnych) uzyska dostęp do wsparcia mającego na celu poprawę jakosci życia rodzin, których członkami są ONmin.17
UP podejmie zatrudnieniemin. 39 UP bedzie poszukiwać pracy Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony do 4 tyg. od daty zakończenia udziału w projekcie
(warunki efektywności zatrudnieniowej: umowa o pracę na okres co najmniej 3m-cy w wymiarze min. 1/2 etatu; umowa cywilno-prawna:zawarta na min. 3 m-ce,
wartość umowy równa lub wyższa 3 krotności min. wynagrodzenia; samozatrudnienie. Gr.doc.stanowi 85 os. w tym 60 os.wyklucz.(w tym dotknietych ubóstwem)
lub os.zagroż.ubóst. lub wykl.społ.z terenu woj.lub.w tym 60os.z niepełnospraw.(w tym z zaburzeniami psychicznym), w tym min.33 M(55%)i27 K (45%),
zamieszk.(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)na terenie woj.lub.,w wieku18-64lat oraz min. 25os. stanow. otoczenie os.wykl.społ.(w tym
rodzice/opiek.praw.os.wykl. lub zargoż ubóstw.i wykl.społ),kt.udział w proj.jest niezbędny dla skutecznego wspar.os.zagroż.u bóstw. lub wykl.społ.
Zadania:Indywid. wspar. oraz pomocy w zakr.określ.ścieżki zawod.UPWspar.środowiska ON i usł.społ.Wspar.eduk-szkol.Wspar.prozatrud.

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 164 523,20

1 164 523,20

989 844,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2020-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

AktywniMłodzi

Cel projektu: Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 240 osób młodych w wieku 15 - 24 lat, zagrożonych wykluczeniem, poprzez
realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej, zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć
umiejętności społeczno - zawodowe służące odnalezieniu się na rynku pracy WL do 31.07.2020r. Grupę docelową stanowią osoby w wieku 15-24 lat, wykluczone
(w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym w szczególności: c) osoby o niskich
kwalifikacjach(240UP), d) osoby z niepełn.(w tym z zaburzeniami psychicznymi), e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym(240UP),
podopiecznych jednostek OHP o charakterze opiekuńczowychowawczym, podległych Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP. Projekt obejmuje wsparciem co
najmniej 50% uczestników korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach projektu jest
komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących. Rezultaty: - Wskaźnik efekt.społeczno-zatrud.w odniesieniu
do os.zagr.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym–osiągnięcie na poziomie co najmniej 56%,w tym wskaźnika efekt.zatrud.na poziomie co najmniej 30% Główne
zadania,które będą realizowane w ramach projektu: I. Indywidualny Plan Działania II. Wsparcie opiekuńczo-wychowawcze III. Program reintegracji społecznej IV.
Program reintegracji zawodowej

LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 992 240,00

1 992 240,00

1 693 404,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.01.00-06-0134/17

Niepełnosprawni - aktywni zawodowo i społecznie

Gł celem proj. jest aktyw włączenie poprzez promowanie równych szans oraz aktyw uczestn i zwiększanie szans na zatrudn. 60UP(32K,28M) - os powyżej
18r.ż.zagroż ubóstw lub wyklucz społ. z terenu woj.lubelskiego(pow:lubelski,M Lublin,łęczyński,opolski,świdnicki),w tym: 60 os.niepełnospr(32K,28M), w
tym:42os. o niskich kwalif(22K,20M), w tym: 30 os. pozostaj bez zatrudn(16K,14M) oraz 30 os. bezrob(16K,14M), należących do III gr. sprofil. poprzez
kompleks.wsparcie z wykorzyst zróżnic form i metod aktywiz. społ.-zaw, w tym stosowanie instrumentów aktywiz eduk, społ. i zaw, jak również realiz dział. z
zakresu aktyw techn poszukiw pracy oraz nabywania kompet. klucz. Wszystkie dział. zostaną dostos. do zdiagn. specyf. potrzeb gr. docel i będą służyć zaham
zjawiska uzależn od pomocy społ, dziedziczenia biedy i niekorzyst. postaw społ. w reg. Gł rezulaty proj:L.os. zagroż ubóstwem lub wyklucz. społ. poszukujących
pracy po opuszcz progr.-30 os.(16K,14M)-50% UP;L.os. zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ.które uzyskały kwalif. po opuszczeniu progr.-21os.(11K,10M)35%;L.os. zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ.pracujących po opuszczeniu progr.(łącz,z prac.na w.l rach)-18 os.(10K,8M)-30% poz. efektywności zatr; poz.
efekt.społ.i zatrudn(weryfikowany do3-mcy od zakończ udziału w proj).W.dokona weryfikacji i przedłoży IP wyniki pomiaru-Wsk.efek społ(30os) i zatr(18os) oraz
Wsk.efekt zatr.(30%)Gł zadania:Diagnoza potrzeb,Poradnictwo zaw. z IPD,Trening podst. kompetencji społ, Warsztaty-techniki aktywnego poszukiwania
pracy,Wysokiej jakości szkol.zaw(cukiernik-751201, kosmetyczka-514202, sprzedawca-522301- wg Barometru zawodów 2017 w wybranych powiatach:zawody
deficytowe i zrównoważone),Pośrednictwo pracy, Staże,Wsparcie TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO -Rozwiązanie wypracowene w projekcie PIW EQUAL nr
D0391.Wsparcie zostanie przeprowadzone zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji dla każdego UP.

Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie
zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie II
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CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

923 233,00

923 233,00

784 748,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2019-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Cel projektu: Przywrócenie zdolności 40 mieszkańców województwa lubelskiego (55% K), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na
RPLU.11.01.00-06-0137/17
niepełnosprawność, do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę zdolności UP do zatrudnienia w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem RP oraz
włączenie społeczne w okresie 09.2018-09.2019. Zakres projektu: Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, dopasowanych do
predyspozycji UP i odpowiadających na zapotrzebowanie regionalnego RP. Efekt projektu: Ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez realizację
wsparcia zwiększającego szanse UP na powrót do aktywności społeczno-zawodowej. Grupę docelową stanowi 40 osób (22K/18M), zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, które w dniu wzięcia udziału w pierwszej formie wsparcia spełnią łącznie 4 kryteria:Wiek powyżej
18. roku życiaStatus osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej z orzeczonym przez PUP III profilem pomocyPosiadane orzeczenie o niepełnosprawności – 100%
GDZamieszkanie, zgodnie z KC, na terenie województwa lubelskiego W ramach projektu planuje się realizację nw. usług aktywnej integracji:Opracowanie
Indywidualnych Ścieżek ReintegracjiTrening kompetencji i umiejętności społecznychPośrednictwo pracySzkolenia zawodoweZatrudnienie
subsydiowaneZatrudnienie wspomagane - zasada uniwersalnego projektowania Projekt zakłada osiągnięcie poniższych REZULTATÓW:Min. 34% UP poprawi
swoją sytuację społecznąMin. 30% osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i min. 20% ON z umiarkowanym, znacznym stopniem niepełnosprawności,
niepełnosprawnością sprzężoną/intelektualną, zaburzeniami psychicznymi i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi zdobędzie zatrudnienie i utrzyma je przez
min. 3 m-ce po zakończeniu udziału w projekcieMin. 32% UP uzyska kompetencje zawodoweMin. 45% UP będzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w
programie

KONTRAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

719 125,00

719 125,00

611 256,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2019-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Każdy jest potrzebny

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest wzrost integracji społ.oraz poprawa dostępu do rynku pracy 60(36K/24M),os.wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub
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os.zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym -100% osób z niepełnosprawnościami,poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i
zawodowej ON prowadzącej do nabycia kwalifikacji zawodowych przez min.20 UP i uzyskania zatrudnienia przez min.15 UP w woj. lubelskim w okresie od 1 XI
2018 - 30 IX 2019 r. GRUPA DOCELOWA: Wsparciem zostanie objętych 60 (36K/24M) os.powyżej 18 r.ż.pozostających bez zatrud.,wykluczonych (w tym dotkniętych
ubóstwem) lub os.zagrożonych bóstwem lub WS. z terenu WL w rozumieniu KC.GD stanowić będą wyłącznie os.powyżej 18 r.życia,w 100% ON.-(kryt.prem.3), w tym:
? min.20% os.bezrobotne (tj.12 os.)-wyłącz.os.należące do trzeciej grupy os.sprofilowanych jako os.oddalone od RP w roz.art.33 ustawy z dn.20.04.2004 r.o
promocji zatrud.i instytucjah RP. ? max.80% os.bierne zawodowo (tj.48 os.) ZADANIA: 1. DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW
PROJEKTU W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA W OPARCIU O ŚCIEŻKĘ REINTEGRACJI/IPD 2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE-INDYWIDUALNE
WSPARCIE. 3. WARSZTATY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY I ZNAJOMOŚCI PRAW I PRZYWILEJÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA RYNKU
PRACY. 4. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 5. AKTYWNE POŚREDNICTWO PRACY. 6. SZKOLENIA ZAWODOWE 7. STAŻ ZAWODOWY WSKAŹNIKI: Projekt zakłada
osiagnięcie wskaź.efektywności społecznej i zatrudnieniowej po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek) odp: -w odniesieniu do osób
lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym min.poziom efektywności społecznej-34%,a min.poziom efektywności zatrudnieniowej -30% w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzeżonymi
min.poziom efektywności społ-34%,a min.poziom efektywności zatrydnieniowej

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 029 958,50

1 029 958,50

875 464,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-11-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw

Celem głównym projektu jest zahamowanie zjawiska uzależniania od pomocy społ.dziedziczenia biedy oraz poprawa dostępu do rynku pracy z wykorzystaniem
usług CIS poprzez objęcie uczestników IPD/Indywid.Progr.Zatrudnienia Socjalnego, organizację zajęć z zakr. reintegracji społecznej i zawodowej dla 48 uczestn.27kobiet i 21mężczyzn z grupy osób wykluczonych lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z ter.Miasta Krasnystaw w okr.od 02.05.2017
do 31.12.2020 r. Kluczowe wskaźniki na poz.rezultatu dotyczą liczby osób, które po zakończonym uczestnictwie w CIS uzyskały kwalifikacje, poszukują pracy,
podjęły zatrudnienie, Kluczowe wskaźniki na poziomie produktu dotyczą liczny osób objętych wsparciem w programie,osób niepełnosprawnych objętych
wsparciem w programie, liczby osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakr. kompetencji cyfrowych. Grupę docelową to 48 osób (27K i 21M)wykluczonych lub
osób zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z ter. Miasta Krasnystaw. Zadania przewidziane do realizacji dotyczą: opracowania dla każdego z
uczestn.IPD/IPZS w ramach którego zaplan.spotkania z psychologiem,proacownikiem socjal oraz kons.z doradcą zawod. w PUP Krasnystaw. Nastepnie
przeprowadzenia zajęć aktywizacyjnych i z zakr.„umiejętności aktywnego poszukiwania pracy” w PUP Krasnystaw w ramach reinteg.społecznej, przeprow.zajęć z
zakresu reinteg.społ.w CIS w tym: poradnictwo prawne, indyw.poradnictwo terapeuty uzależnień, warsztaty umiejętności społecznych, psychoedukacja rodzinna,
poradn. indyw.i konsultacje z psychologiem,warsztaty przedsiębiorczości społecznej, warsztaty kompetencji cyfrowych oraz zajęć z reinteg.zawodowej w tym:
utworzenie gr.gospodarczej-konserwator terenów zielonych, opiekunek osób starszych, malarz-tapeciarz. Zadania przewidziane do realizacji zostały zaplan.po
wcześniejszej diagnozie, ewaluacji dotychcz.działalności CIS i są nowymi formami reintegracji społ.-zawod.skier.do gr.docelowej odpowiadającymi na
zapotrzeb.lokalnego rynku pracy.

RPLU.11.01.00-06-0139/16

MIASTO KRASNYSTAW/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 025 436,17

1 025 436,17

871 620,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2020-04-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywnie przełamujemy bariery

CEL GŁÓWNY: Podwyższony poziom aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia 60UP(36K/24M)-os.wykluczonych (w tym
dotkniętych ubóstwem)lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.-os. z niepełnosprawnościami,zam.(w roz.KC)na obszarze woj.lubelskiego;dzięki
kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na indywidualne potrzeby UP,udzielonemu w okresie od 11.2018 do 10.2019;prowadząca do podjęcia zatrudnienia
przez min.25%UP GRUPA DOCELOWA: Os.wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem)lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu
woj.lubelskiego,w tym w szczególności: a)os.pozostające bez zatrudnienia, b)os.bezrobotne-wyłącznie os.należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako
osoby oddalone od rynku pracy, c)os.o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max ISCED 3), d)os.z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi);
Będzie to 60os.(36K/24M)-wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami,zamieszkujące w rozum.K.C.obszar woj.lubelskiego.Będą to osoby dorosłe,tj.os.,które
ukończyły 18.r.ż. Co najmniej 50%UP to os.korzystające z PO PŻ 2014-20. DZIAŁANIA: 1) Diagnoza potrzeb oraz opracowanie IPD 2) Trening kompetencji
społecznych- warsztaty 3) Coaching- wsparcie w osiąganiu celów 4) Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 5) Szkolenia
prowadzące do nabycia kompetencji i/lub kwalifikacji komputerowych 6) Staże zawodowe 3/ 6 miesięczne 7) Kompleksowe pośrednictwo pracy REZULTATY:
1)L.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.: a)które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu progr.-min.32%UP (20os.), b)poszukujących pracy po
opuszczeniu progr.-min.45%UP (27os.), c)pracujących po opuszczeniu progr.(łącznie z pracującymi na własny rachunek)-min.25%UP(15os.). d)objętych wsparciem
w progr.- 0,22%(60/26777) oraz 2)L.os.z niepełnospr.objętych wsparciem w progr.-2,49%(60/2410) Głównym efektem realizacji proj.będzie osiągnięcie
wsk.efektywności społ.na poz.min.34%UP i efektywn.zatrud

RPLU.11.01.00-06-0140/17

"O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 307 200,80

1 307 200,80

1 111 120,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-11-01

2019-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nie bój się chcieć!

NIE BÓJ SIĘ CHCIEĆ! CEL: Celem głównym projektu jest ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ I SZANS NA ZATRUDNIENIE wśród 60 osób z
niepełnosprawnościami (36 kobiet), spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej, przejawiające się m.in.:NABYCIEM KWALIFIKACJI potwierdzonych
certyfikatem zewnętrznym przez min.20 osób;PODJĘCIEM ZATRUDNIENIA przez min.15 osób. ZADANIA:Wielostronna diagnoza kompetencji osób
niepełnosprawnych wraz ze ścieżką reintegracji i Indywidualnym Planem Działania;Indywidualny coaching kompetencji i umiejętności społecznych;Szkolenia
zawodowe z modułem ICT;Staże zawodowe;Pośrednictwo pracy. Cel osiągnięty zostanie w terminie 11.2018–08.2019 r. GRUPA DOCELOWA 60 osób
niepełnosprawnych (36 kobiet), powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które zamieszkują województwo lubelskie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności:min.40 osób pozostających bez zatrudnienia
(np. osoby bierne zawodowo);maks.10 osób bezrobotnych–wyłącznie osoby należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w
rozumieniu artykułu 33 ustawy z 20.04.2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;min.15 osób o niskich kwalifikacjach, o ile mieszczą się w
katalogu os.wskazanym w Wytycznych w zakr.realiz.przedsięwzięć w obsz.włącz.społ.i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem śr.EFS i EFRR na 2014-2020.
EFEKTY:Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 20 osób;Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – min. 27 osób;Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – min.15 osób.

RPLU.11.01.00-06-0142/17

NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 317 594,24

1 317 594,24

1 119 955,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-11-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywni od dziś !

Cel proj.- zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia i aktywności społ.-zawod. u 90ON niezatrud. zagroż U/wyklucz. społ. z woj.lub. (54K,36M) do X.2018r. przez
RPLU.11.01.00-06-0143/16
realizację kompleks. programu aktywizacji społ.-zawod. obejmujący: diagnozę potrzeb U proj., poradnictwo specjalist., warsztaty komp. i umiejętn. społ., pośred.
pracy,wsparcie w zakresie zatrud. wspieranego, szkol., staże. Działania: 1. Diagnoza potrzeb U proj. 2. Porad. specjalist. 3. Warsztaty komp. i umiejętności społ. 4.
Pośred. pracy i wsparcie w zakresie zatrudnienia wspomaganego 5. Szkol. 6. Staże GD- 90ON niezatrud. ZU/WS (54K/36M) z woj.lub. w tym:min.60% os. bierne
zawod., 40%os. bezrob. z III prof., 20% os. korzystających z pomocy społ.,30%os. ze wsi, 60%K,60%os. o niskich kwalifik. Rezultaty: - L. osób zagroż. U/WS, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 50os - L. osób zagroż. U/WS poszukujących pracy po opuszczeniu programu-41os L. osób zagroż. U/WS
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z prac. na własny rachunek)-23os. Wniosk. dokona weryfikacji i przedłoży IP wyniki pomiaru efektywności społ.zatrud. uzyskanej przez U proj., zgodnie z Wyt.w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z wykorzyst. środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020. - w odniesieniu do osób lub środowisk zagroż. U/WS min. poziom efektywności społ.-zatrud. wynosi 56%, w tym min. poziom efektywności
zatrud.–30%. Wskaźnik na bieżąco monitor. a wyniki monitor. przekazywane IP. - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnospr, os. z niepełnospr.
intelektualną, os. z niepełnospr. sprzężonymi mini poziom efektywności społeczno-zatrud. wynosi 46%, w tym min. poziom efektywności zatrud.–20% .Wskaźniki
na bieżąco monitor. a wyniki monitor. przekazywane IP. (kryt.form.spec.2, kryt.prem.3)

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ -FUNDACJA NOWY STAW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 502 672,06

1 502 672,06

1 277 271,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-30

2018-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywni niepełnosprawni na lubelskim rynku pracy!

CEL PROJEKTU Zwiększona aktywność społeczno-zawodowa i wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia u 60 osób(min 36 kobiet) wykluczonych(w tym dotkniętych RPLU.11.01.00-06-0143/17
ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-100% osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie
woj.lubelskiego, w okresie od 01.10.2018 do 31.07.2019 GRUPA DOCELOWA Grupę docelową stanowi 60(min 36 K)os.wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem)
lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj.lubelskiego(zamieszkałych w rozumieniu KC)-100% to os.z niepełnosprawnościami (w
tym z zaburzeniami psychicznymi). 100% gr. doc.stanowią os.pow.18 rż. Min 80% UP(48os.) to os.bierne zawod. Max 20% UP(12 os.) to os.bezrobotne należące do
trzeciej grupy osób sprofilowanych jako os.oddalone od rynku pracy. Min 50% UP to os.korzystające z POPŻ 2014-2020. ZADANIA:diagnoza potrzeb UP, w tym
opracowanie ścieżki reintegracjiporadnictwo psychologiczne i psychospołecznepośrednictwo pracytrening umiejętości i kompetencji społecznychszkolenie
zawodowe z modułem uzupełniającymstaż zawodowy GŁOWNE REZULTATY: - min 32% os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje
lub kompetencje, - min 45% os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwać pracy. - liczba os.zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)- min 25% UP Projekt zakłada minimalny poziom
efektywności społecznej i zatrudnieniowej. • W odniesieniu do os.lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom
efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 30%. • W odniesieniu do os.o znacznym stopniu
niepełnosprawności, os.z niepełnosprawnością intelektualną oraz os.z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi
34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 20%.

VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 272 865,44

1 272 865,44

1 081 935,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Razem lepiej

Celem projektu jest Aktywizacja społeczno- zawodowa 50 osób (30K i 20M) z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
zamieszkujących woj.lubelskie poprzez realizację kompleksowego Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w okresie 1.11.2017 do
31.10.2018. Głowne rezultaty: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-15 osób,Liczba osób,
które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-30 osób,Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po
opuszczeniu programu-23 osoby. Grupę docelową w ramach projektu stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (100% stanowią mieszkańcy co najmniej dwóch gmin, na terenie których odsetek osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego a Wnioskodawca podpisuje z OPS porozumienie o
współpracy w zakresie koordynacji aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, którzy zostali objęci działaniami aktywizacji zawodowej) w tym w
szeczególności: osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)- 50 osób (30K i 20M)- 100%UP.Głownym zadaniem będzie realizacja
Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych zakładającego zastosowanie narzędzi aktynej integracji.

SANNORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

467 158,75

467 158,75

397 084,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-11-01

2018-10-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Uwierz w siebie i zmień swoje życie!

CEL zwiększona aktywność społeczno-zawodowa oraz podniesiona zdolność do zatrudnienia wśród 96 osób (58 kobiet / 38 mężczyzn) wykluczonych (w tym
RPLU.11.01.00-06-0144/17
dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie pełnoletnich (powyżej 18 roku życia) z terenu województwa
lubelskiego (zamieszkujące na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), osiągnięty w okresie od 01.11.2018 do
31.08.2019 poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez uczestników projektu kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej GŁÓWNE
REZULTATYliczba osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu - minimum 32% uczestników projektuliczba osób poszukujących pracy po
opuszczeniu programu - minimum 45% uczestników projektuliczba osób pracujących po opuszczeniu programu - minimum 25% uczestników projektu GRUPA
DOCELOWA 96 osób niepełnosprawnych (58 kobiet / 38 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, wyłącznie pełnoletnich (powyżej 18 roku życia) z terenu województwa lubelskiego (zamieszkujące na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego), należące do co najmniej jednej z poniższych kategorii:osoby pozostające bez zatrudnienia (bierne zawodowo) – minimum 80%
uczestników projektu, tj.: 77 osóbosoby bezrobotne objęte III profilem pomocy – maksymalnie 20% uczestników projektu, tj.: 19 osóbw tym długotrwale
bezrobotne - min.50%, tj.: 10 osóbosoby korzystające z POPŻ - minimum 50% uczestników projektu - tj.: 48 osóbosoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3
włącznie) – minimum 30% uczestników projektu - tj.: 29 osóbosoby z niepełnosprawnościami – 100% uczestników projektu - tj.: 96 osóbkobiety – minimum
60% uczestników projektu - tj.: 58 osób GŁÓWNE ZADANIAIndywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów(...)Warsztaty motywacyjneTrening umiejętności
społecznychIndywidualne poradnictwo prawnePośrednictwo pracySzkole

NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 382 828,26

1 382 828,26

1 175 404,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-11-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Pora otworzyć się na zmiany

GRUPA DOCELOWA: 50 osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi(min.30 kobiet),powyżej 18 roku życia, wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem) RPLU.11.01.00-06-0145/17
lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W
szczególności objęte wsparciem zostaną:os.bierne zawodowe (co najwyżej 40os.),os.bezrobotne należące do III profilu os.oddalonych od rynku pracy
(min.10os.),os.o niskich kwalifikacjach,os.korzystające z PO PŻ (min.25os.), o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. CEL GŁÓWNY:Wyższa aktywność
społeczno-zawodowa i zdolność do zatrudnienia wśród 50 os.z niepełnosprawnościami,wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub os.zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,osiągnięta w okresie od IX
2018r.do VI 2019r. GŁÓWNE ZADANIA:Diagnoza potrzeb oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracjiPoradnictwo specjalistyczne,Doradztwo
zawodowe,Mentoring,Pośrednictwo pracy,Szkolenia zawodowe,Staże zawodowe. GŁÓWNE REZULTATY:Nabycie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez min.16
osób,Podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu przez min.13 osób,Poszukiwanie pracy po opuszczeniu programu przez min.18 osób,Monitorowane
wskaźniki efektywności: Efektywność społeczna w odniesieniu do os.lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie min.34%
oraz os.o znacznym stopniu niepełnosprawności,os.z niepełnosprawnością intelektualną oraz os.z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie min.34%
oraz Efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do powyższych grup,odpowiednio min.30% i min.20%[kryt.premiujące nr 2].

VIAMED S.C. JERZY WIECZOREK JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK PRACOWNIA ROZWOJU
OSOBISTEGO SELF

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

963 689,37

963 689,37

819 135,96

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2019-06-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Włączeni do działania

GRUPA DOCELOWA:50osób fizycznych powyżej 18roku życia(30Kobiet,20Mężczyzn),są to osoby z niepełnosprawnościami lub z zaburzeniami psychicznymi,
RPLU.11.01.00-06-0146/17
wykluczone społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,pozostające bez zatrudnienia(osoby bierne
zawodowo-40osób i osoby bezrobotne wyłącznie należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy-co najmniej
10osób)zamieszkujące(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)województwo lubelskie.Co najmniej 50%grupy docelowej to osoby korzystające z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. CEL:Wzrost aktywności społeczno-zawodowej u 50osób fizycznych powyżej 18roku życia(30Kobiet,20Mężczyzn),są
to osoby z niepełnosprawnościami lub z zaburzeniami psychicznymi, wykluczone społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym,pozostające bez zatrudnienia(osoby bierne zawodowo-40osób i osoby bezrobotne wyłącznie należące do III grupy osób sprofilowanych
jako osoby oddalone od rynku pracy-co najmniej 10osób)zamieszkujące(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)województwo lubelskie.Cel osiągany poprzez realizację
kompleksowego wsparcia[zadania:diagnoza potrzeb Uczestników Projektu z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracyjnej,poradnictwo psychologiczne i live
coaching, poradnictwo zawodowe i prawne,szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe(47 osób)]w okresie od 09.2018r. do
07.2019r.,prowadzącego do nabycia kwalifikacji przez 16 osób. ZADANIA:Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu z utworzeniem indywidualnej ścieżki
reintegracyjnejPoradnictwo psychologiczne i live coachingPoradnictwo zawodoweSzkolenia zawodwe Pośrednictwo pracyStaże REZULTATY: -minimum
32%Uczestników to jest 16 osób uzyska kwalifikacje zawodowe lub kompetencje,potwierdzone bezterminowym certyfikatem. -minimum 30%Uczestników to jest 15
osób podejmie zatrudnienie na okres minimum 3 miesięcy po opuszczeniu programu.

VIAMED S.C. JERZY WIECZOREK JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK PRACOWNIA ROZWOJU
OSOBISTEGO SELF

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 034 353,75

1 034 353,75

879 200,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2019-07-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nowe mozliwości

Projekt skierowany jest do 60 osób z niepeł.spowodowaną zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (zgodnie z KC). Głównym
celem jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 60 osób (30K i 30M) z niepełnosprawnością. z woj. lubelskiego do 31.05.2020 . poprzez realizację
kompleksowego programu aktywizacji społeczno - zawodowej, który obejmuje: - diagnozę porzeb uczestników/czek proj. - trening motywacyjny - grupowe
poradnictwo zawodowe - szkolenia zawodowe realizowane zgodnie z IPD; - zatrudnienie wspomagane; - pośrednictwo pracy. Wsparcie osób odbywać się będzie
na podstawie ścieżki reintegracji stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjał. Projekt
spełnia kryt.premiujace: nr 2: Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek) - w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie co najmniej 30%; Uzasadnienie: wskaźnik
zostanie osiągniety na poziomie 18 osób, co stanowi 30% gr.docelowej (60 osób) nr 4:W ramach grupy docelowej osoby z niepełnosprawnościami stanowią co
najmniej 20% ogółu uczestników. Uzasadnienie: Proj.jest w 100% skierowany do os.niepeł. nr 6: Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań lub produktów
wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uzasadnienie: W
ramach rekrutacji zostanie wykorzystany Produkt finalny-Model aktywiz.społ.-zaw.os.niepeł.metodą 5 kroków.

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJA NOWY STAW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 144 521,60

1 144 521,60

972 843,36

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Czas na aktywizację

Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 60 (33K, 27M) osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych
RPLU.11.01.00-06-0148/16
wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów KC), poprzez
udział w kompleksowym programie integracji społecznej i zawodowej (obejmującego m. in. IPD, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia,
staże) realizowanym w trakcie trwania projektu (01.10.2017-30.09.2018) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 18 UP do 30.09.2018 r. Rezultaty projektu: • min.
20 (11K,9M) UP uzyska kwalifikacje - kryt.spec.1a, • min. 23(12K, 11M) UP będzie poszukiwać pracy -kryt.spec.1b, • min. 18 UP(10K,8M) podejmie pracę, • w
odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym min. poziom efektywności społ.-zatrudnieniowej wyniesie min. 56%, w
tym min. poziom efektywności zatrudnieniowej – 30%; w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną
oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi min. poziom efektywności społ.-zatrudnieniowej wyniesie 46%, w tym min. poziom efektywności zatrudnieniowej
– 20 % – kryt. spec.2. kryt. prem. 3. GD: • 100% osób z niepełnosprawnościami – kryt. prem. nr 4, • ON zamieszkujące na terenie WL w rozumieniu przepisów KC, •
osoby pozostające bez pracy,(bierni zawodowo, bezrobotni III profil) Zaplanowane zadania mają na celu reintegrację społ. i zawodową UP z wykorzystaniem usług
aktywnej integracji o charakterze społ., edukacyjnym i zawodowym- kryt. spec. nr 4. Formy wsparcia dla wszystkich UP: • Diagnoza potrzeb i Indywidualny Plan
Działania • Indywidulane doradztwo psychologiczne • Poradnictwo prawne i poradnictwo zawodowe • Treningi kompetencji psychospołecznych • Grupowe
poradnictwo zawodowe • Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy Formy wsparcia w zależności od potrzeb i możliwości UP(zgodnie

FUNDACJA HEROS

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

845 187,50

845 187,50

718 409,38

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-01

2018-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

RPLU.11.01.00-06-0144/16

RPLU.11.01.00-06-0147/17

Pierwszy dobry krok

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej wśród 84os.(51 kobiet i 33 mężczyzn)powyżej 18 r.ż.wykluczonych(w tym
RPLU.11.01.00-06-0148/17
dotkniętych ubóstwem)lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj.lubelskiego(w przypadku os.fizycznych pracują lub zamieszkują
na obszarze woj.lubelskiego w roz.przepisów Kodeksu Cywilnego),w okresie 11.2018r.-07.2019r. poprzez zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form
wsparcia,w wyniku których uczestnicy podniosą kompetencje społeczne i/lub nabędą kwalifikacje zawodowe i/lub podejmą zatrudnienie. GRUPE DOCELOWĄ w
projekcie stanowią 84os.(51kobiet i 33 mężczyzn )powyżej 18 r.ż.wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem)lub os.zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z terenu woj.lubelskiego(w przypadku os.fizycznych pracują lub zamieszkują na obszarze woj.lubelskiego w roz.przepisów Kodeksu Cywilnego),w tym w
szczególności:osoby pozostające bez zatrudnienia: -72 os.bierne zawodowo(w tym 44 kobiety) -12 os.bezrobotnych wyłącznie należących do III grupy
os.sprofilowanych(w tym 7 kobiet) Ponadto:min.17 os.z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi)min.42 os.korzystające z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020(PO PŻ),a zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO
PŻ w ramach działań towarzyszących51 kobiet GŁÓWNE ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:Diagnoza potrzeb wraz z przygotowaniem Indywidualnej Ścieżki
ReintegracjiIndywidualne poradnictwo psychologiczneWarsztaty kompetencji społecznychSzkolenia zawodowe(w tym szkolenia językowe)Pośrednictwo
pracyStaże zawodowe REZULTATY :Liczba os.które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.27Liczba os.poszukujących pracy po opuszczeniu programumin.33Liczba os.pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek)-min.21

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 228 709,66

1 228 709,66

1 044 403,21

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Sprawni na rynku pracy

Celem głównym projektu "Sprawni na rynku pracy" jest Aktywizacja społeczno- zawodowa 40 osób (20K i 20M) z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj.lubelskie poprzez realizację kompleksowego Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w okresie 1.09.2017 do 31.12.2018. Główne rezultaty: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po
opuszczeniu programu-12 osób,Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-32 osoby,Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-18 os.Grupę docelową w ramach projektu stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte
ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (100% stanowią mieszkańcy co najmniej dwóch gmin, na
terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego a
Wnioskodawca podpisuje z OPS porozumienie o współpracy w zakresie koordynacji aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, którzy zostali
objęci działaniami aktywizacji zawodowej) w tym w szeczególności: osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)- 40 osób (20K i 20M)100%UP.Głownym zadaniem będzie realizacja Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych zakładającego zastosowanie narzędzi
aktynej integracji.

RPLU.11.01.00-06-0151/16

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA MARCIN KUSIAK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

476 650,00

476 650,00

405 152,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Nie daj się wykluczyć!

Grupa docelowa: 96os.(min.58kobiet),w wieku powyżej 18r.ż.,wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem)lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym,zamieszkałych w roz.KC na terenie woj.lubelskiego,w tym w szczeg.:os.pozostające bez zatrudnieniaos. bezrobotne-wyłącznie os. należące do III
gr.os.sprofilowanych jako os.oddalone od r.p.w roz.art 33ust.z dn.20.04.2004r.o promocji zatrudnienia i instyt.rynku pracy-20os.o niskich kwalifikacjachwykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie-min.30%uczestników/uczestniczek projektuos.niepełnosprawne-min.20%uczestników/uczestniczek projektu.
Min.50%UP to os.korzystające z PO PŻ 2014-20,a zakres wsparcia w ramach proj.jest komplementarny i uzupełnia dział.współfinans. z PO PŻ w ramach działań
towarzyszących(K.PREMIUJĄCE NR 1).Dzięki czemu wsparcie w ramach proj.zostanie skierowane do os.,które najbardziej tego potrzebują. Cel: Aktywizacja
społeczno-zawodowa i wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia u 96os.(min.58kobiet),w wieku powyżej 18r.ż.,wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub
os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie woj.lubelskiego,od 01.11.18 do 31.10.19. Zadania: Wsparcie
rozpocznie się od DIAGNOZY POTRZEB UP, na podst.której zostaną skierowani/-ne na ścieżkę wsparcia:I ścieżka: poradnictwo psychologiczne i
psychospołeczneszkolenie zawodowe(w tym moduł językowy lub komputerowy)5miesięczny staż zawodowyII ścieżka: poradnictwo psychologiczne i
psychospołeczneszkolenie zawodowe(w tym moduł językowy lub komputerowy)pośrednictwo pracy Główne rezultaty:min.32%uczestników/-niczek proj.uzyska
kwalifikacje/kompetencjemin.45%uczestników/-niczek proj.będzie poszukiwać pracy Osiagnięcie wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej:w
odniesieniu do os.lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:min.34% i min.30%w odniesieniu do os.o znacznym stopniu
niepełnosprawności,os.z niepełnospr.intelektualną i os.z niepełnospr.s

RPLU.11.01.00-06-0151/17

PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 243 478,40

1 243 478,40

1 056 956,64

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-11-01

2019-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Wykluczeni?Wykluczone!

Grupę docelową stanowią 96 os.(w tym min.58K)wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem)lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostające RPLU.11.01.00-06-0152/17
bez zatrudnienia, które zamieszkują lub pracują na obszarze WL(w rozumieniu KC),w tym: - 20%UP,tj.20 os.bezrobotne (należące wyłącznie do III profilu) min.10%UP,tj.10os.o niskich kwalifikacjach(do ISCED 3 włącznie) -min.20%UP,tj.20 OzN(kryt.prem.nr 4) -min.50%UP,tj.48os.-os.korzystające z PO PŻ 2014-2020
(zakres wsparcia w ramach Projektu jest kompelementarny i uzupełnia działania współfinansowane z POPŻ w ramach działań towarzyszących)-kryt.prem.nr 1 W P
preferowane do objęcia wsparciem są: -os.o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności -os.z niepełnosprawnością sprzężoną oraz os.z
zaburzeniami psychicznymi,w tym os.z niepełnosprawnością intelektualną i os.z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi -os.lub rodziny zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społ.doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ.rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek. Celem P jest
aktyw.społ.-zaw.oraz wyższa zdolność do zatrudnienia 96os.(w tym min.58K)wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem)lub os.zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pozostające bez zatrudnienia, które zamieszkują lub pracują na obszarze WL(w rozumieniu KC),w tym:os.bezrobotne (należące wyłącznie do III
profilu),os.o niskich kwalifikacjach(do ISCED 3 włącznie),OzN,os.korzystające z PO PŻ 2014-2020 w okresie:11.2018-09.2019przez udział w P prowadzący do
uzyskania przez: -os.zagrożone ubóstwem lub wykl.społ.min.poziom efekt.społ.34%,a min.poziom efekt.zatr.30% -os.o znacznym st.niepełnospr.,os.z
niepełnospr.intelekt.i os.z niepełnospr.sprzężonymi min.poziom efekt.społ.34%,a min.poziom efekt. zatr.20% Działania: 1.Diagnoza potrzeb uczestników połączona
z przygotowaniem ścieżki reintegracji 2.Poradnictwo prawne 3.Poradnictwo psychologiczne 4.Szkolenie w zakresie kompetencji miękkich prowadzące do nabycia
kompetencji 5.Pośredn

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 257 674,50

1 257 674,50

1 069 023,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-11-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Pełnosprawni na start

Cel główny projektu Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u min. 60 osób niepełnosprawnych ( ze 100) wykluczonych społecznie lub RPLU.11.01.00-06-0154/16
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społecznozawodowej w okresie do 30.11.2018. Grupę docelową projektu stanowi 100(60 k,40 m)osób z niepełnosprawnościami tj. osoby niepeł.w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 100% uczestników to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze woj.lubelskiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) Działania: Diagnoza potrzeb i Indywidualny Plan Działania (IPD);Treningi kompetencji społ. i profilaktyki zdrowotnej,
Warsztaty aktywizacji zawodowej, Indywidualne wsparcie psychologiczne; Szkolenia zawodowe (w formie bonów szkoleniowych), Indywidualne pośrednictwo
pracy, staże zawodowe. Uczestnik uzyska wiedzę na temat swoich potrzeb, predyspozycji i umiejętności zaw., a także zasad efektywnego poszukiwania pracy.
Dzięki szkoleniom i stażom zdobędzie praktyczne umiejętności i doświadczenia potrzebne do znalezienia pracy i poprawy swojej sytuacji zawawodowej i
ekonomicznej. W wyniku proj w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wyklucz.społ. min.poziom efek. społ.-zat.wynosi 56%,w tym min
poziom efekt.zatrudn– 22%;w odn. do os.o znacznym stopniu niepełnos., osób z niepełnos. intelektualną oraz osób z niepełnos. sprzężonymi min. poziom efekt.społzatrud wynosi 46%,w tym min.poziom efek.i zatrud.– 12%. Min. 32 % ucz. podniesie swoje kwalifikacje zaw., a min. 45% ucz. będzie poszukiwać pracy po zakon.ud

REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 809 379,20

1 809 379,20

1 537 972,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-02

2018-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Sprawni w pracy

Celem gł. projektu jest zaktywiz. społ.-zawod. 40 os niepełnospr. (26k i 14m) (w tym min 14 os głuchych) zagrożonych wyklucz. społ. zamieszkujących lub
pracujących (zg. z KC) na terenie 10 powiatów tj: lubelskiego (grodz.ziem), łęczyńskiego, świdnickiego, krasnostawskiego, zamojskiego(grodz.ziem),włodawskiego,
chełmskiego(grodz.ziem)w terminie XI 2018- X 2020 r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez objęcie każdego/ej UP instrumentami aktywnej integracji w tym m.in.:
szkol. zawod., doradztwem zawod.,stażami oraz pośred. pracy ,w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidual. dla każdego/ej UP z wykorzyst. umowy na
wzór kontraktu socjalnego(z wszystkimi uczestnikami projektu podpisywane będą umowy, na wzór kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 1
marca 2004 r. o pomocy społecznej). z uwzględ. diagnozy sytuacji problem.,zasobów, potencjału, predyspoz.i potrzeb.Cele projektu są zbieżne z celami zawartymi
w reg. konkursu ponieważ promują działania przyczyniające się do zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedzicz. biedy i niekorzystnych
postaw społ. oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wyklucz. badź zagrożonych wyklucz. społ. w regionie. Uczest.w proj. pozwoli na skuteczną aktywiz. GD,
zmianę postaw życiowych oraz zdobycie doświadczenia zaw. i odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem.

CENTRUM EDUKACJI I WSPARCIA „RES-GEST”

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 388 842,08

1 388 842,08

1 180 515,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-11-01

2020-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Zmiana na lepsze

Celem projektu jest włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa 60 osób z niepełnosprawnościami (36K,2460M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
RPLU.11.01.00-06-0156/17
społecznym z woj. lubelskiego do 12.2019 r. 60 osób z niepełnosprawnością (36K, 24M), doznających wykluczenia społecznego zgodnie z katalogiem osób, które
można zaliczyć do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym określonym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do grup docelowych z
WL (zamieszkują na obszarze WL w rozumieniu przepisów KC). Efektywności społeczna i efektywność zatrudnieniowa:w odniesieniu do osób lub środowisk zagr
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym min poziom efektywności społecznej wynosi 34% a minimalny poziom efektywności-zatrudnieniowej, wynosi 30%.w
odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 20% Aktywizacja społeczna i zawodowa
odbywać się poprzez następujące działania:Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IŚRWsparcie o charakterze społecznymWsparcie o
charakterze zawodowym GŁ.WSKAŹNIKI: L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu –
48UP; L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu -27UP; L. osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 10UP; L. osób z niepełnospr objętych wsparciem w
progr -60UP L.osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w progr -60UP Termin: 10.2018-09.2019 Obszar: woj. lubelskie

FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

967 096,00

967 096,00

822 031,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Uwierz w siebie !

Cel proj.-Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społ. u 36 wychowanek miejskiego ośrodka wychowawczego (36K) z MOW w Podgłębokiem poprzez nabycie
diagnozy potrzeb (w tym IPD), zniwelowanie problemów specjalistycznych (o podłożu psycholog.,dydkatyczno-wychowaw.), zdobycie kompetencji społ., wiedzy na
temat r.pracy,metod poszukiwania pracy, zbudowania silnych podstaw społ. i kulturowych, nabycie kwalifik./komp. zawod. i u 22 os. praktyki zawod. do V.2018r.
Zad.- Diagnoza potrzeb U proj. (w tym IPD), Porad. specjalistyczne, Warsztaty kompetencji społ., Pośrednictwo Pracy, Porad. profilaktyczne, Szkolenia zawod.,
Praktyki zawod. GD-36 wychowanek MOW w Podgłębokiem z terenu woj.lub (w tym:100% os. niezatrudnionych zagrożonych wyklucz. społ., w tym 100% os. o
niskich kwalifik.,100% os. w wieku 15-18 lat, 100%Kobiet Główne wskaź. rez. - L. osób zagroż. U/WS, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 24os L. osób zagroż. U/WS poszukujących pracy po opuszczeniu programu-17os - L. osób zagroż. U/WS pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z prac. na własny
rachunek)-0os. Wskaź. efektyw. społ.-zatrud.- nie dotyczy

INSPIRES SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

582 038,20

582 038,20

494 732,47

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-01

2018-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Podejmij wyzwanie-praca bez barier!

Celem gł.proj.jest: Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min.70%os.z GD oraz zwiększona zdolność do podj.zatrudn.wśród 80 os.zagrożonych
RPLU.11.01.00-06-0157/17
ubóstwem lub wyklucz.społ.,zamieszkujących na obsz.woj.lubelskiego dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług akt.integracji w proj.w okr.1.I.201931.III.2020. Gr.docel.proj.stanowi 80 os.(48K i 32 M)-są to os.wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem)lub os.zagrożone ubóstwem lub wyklucz.społ.z terenu
woj.lubelskiego,w tym w szczeg.: -os.z niepełnosprawnościami (w tym z zaburz.psychicz.); ON będą stanowić 100%GD(kr.prem.4); -os.pozost.bez zatrudnienia os.bezrobotne-wyłącznie os.należ.do III gr.os.sprofilowanych jako os.oddalone od rynku pr.w roz.art.33 ust.z dn.20 IV 2004 r.o prom.zatrud.i instyt.rynku pr., w
tym os.długotrwale bezrobotne (min.30%GD) -os.o niskich kwalifikacjach(min.40% GD) -min.10%GD-os.obj.POPŻ Proj.jest skierowany do gr.docelowych z
obszaru woj.lubelskiego (os.fizycznych,kt.zamieszk.na obsz.WL w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). W ramach proj.zostaną podj.zadania, które będą
mieć na celu poprawę sytuacji zawodowo-społecznej os. z grupy docelowej: 1.Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP (dla 100% grupy
docelowej); 2.Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (dla 100% grupy docelowej); 3.Pośrednictwo pracy (dla 100% grupy docelowej) 4.Szkolenia
zawodowe (dla 50 Uczestników proj.-zgodnie z diagnozą potrzeb) 5.Staże zawodowe (dla 43 Uczestników proj.-zgodnie z diagnozą potrzeb) Rezultaty proj.to m.in.: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.32%UP. -Liczba os.zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu-min.45% UP

RJ CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

998 231,90

998 231,90

848 497,11

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Krzywda plus – przez aktywność do rozwoju

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy dla 30osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
RPLU.11.01.00-06-0158/16
społecznym na terenie gminy Krzywda poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej w
ramach Klubu Integracji Społecznej w okresie od I 2018 r. do XII 2019 r. Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy gminy Krzywda, będą to osoby wykluczone, w tym
dotknięte ubóstwem lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia. W projekcie przewidziano dwa
zadania: 1. Indywidualną ścieżka reintegracyjna 2. Reintegrację i rehabilitację społ.-zawod.,instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej oraz zawodowej. W
ramach zadania pierwszego przewidziano pracę socjalną oraz wypracowanie indywidulanego planu działania z każdym z uczestników. Pracownik socjalny
sporządzi diagnozę potrzeb i na jej podstawie zaplanuje indywidualne ścieżki reintegracji. Zadanie drugie ma na celu reintegracją i rehabilitacją społecznozawodową za pomocą instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej oraz zawodowej. Uczestnicy KIS będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwo
zawodowego i szkoleń zawodowych oraz indywidualnych zajęć z psychologiem. W projekcie dla uczestników zaplanowano doradztwo prawne i trening
umiejętności społecznych. Co niezwykle ważne, każda z osób objętych wsparciem będzie miała okazję spotkać się z pośrednikiem pracy oraz skorzystać ze staży.
Efektem projektu będzie podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań instytucji pomocy i integracji na rzecz włączenia społecznego. Dzięki projektowi
30 osób z Gminy Krzywda będzie miało szansę na zmianę swojego statusu na rynku pracy Celem projektu jest wzmocnienie realizacji zadań reintegracji społecznozawodowej grup osób wykluczonych społecznie, poprzez zmianę jakości i efektywności świadczonych usług.

FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

811 650,00

811 650,00

689 902,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Lubelski Program Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 80 osób (48K i 32M) z niepełnosprawnością, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
RPLU.11.01.00-06-0158/17
społecznym zamieszkujących woj.lubelskie poprzez realizację kompleksowego Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w okresie od
1.10.2018 do 31.12.2019,w związku z czym co najmniej 26 osób nabędzie kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 20 osób podejmie zatrudnienie. Głowne
rezultaty: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-20 osób,Liczbaosób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu-26 os.,Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracypo opuszczeniu programu36 os.Gru pę docelową w ramach projektu stanowią os. wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
powyżej 18 r.życia z terenu woj. lubelskiego (100% stanowią mieszkańcy co najmniej 2 gmin, na terenie których odsetek os. korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego a Wnioskodawca podpisze z OPS porozumienie o współpracy w zakresie koordynacji
aktywizacji społeczn –zawodowej UP, którzy zostali objęci działaniami aktywizacji zawodowej) w tym w szeczególności: osoby z niepełnosprawnościami (w tym z
zaburzeniami psychicznymi) - 80 os.(48K i 32M)- 100%UP. Główne zadania: Diagnoza potrzeb, Usługi aktywnej integracji-społeczne,Usługi aktywnej integracjiedukacyjne,Usługi aktywnej integracji-zawodowe.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

606 525,00

606 525,00

515 546,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy

Cel gł.: Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród os.z GD oraz zwiększona zdolność do podj.zatrudn.wśród os.zagrożonych ubóstwem lub
RPLU.11.01.00-06-0159/17
wyklucz.społ.,zamieszk. na obsz. pow.kraśnickiego (gm. Annopol, Gościeradów, Szastarka, Trzydnik Duży) dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług
akt.integracji w proj.w okr.01.II.2019-29.II.2020. W związku z tym zatrudn. uzyska 21 os. a kwalifik. zawod. uzyska 23 os. po opuszczeniu proj.
Gr.docel.proj.stanowi 70os.(42K i 28 M)-są to os.wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem)lub os.zagrożone ubóstwem lub wyklucz.społ.z terenu powiatu
kraśnickiego (gm. Annopol, Gościeradów, Szastarka, Trzydnik Duży)- kryt. prem. 3, w tym w szczeg.: -os.z niepełnosp.(w tym z zaburz.psychicz.); ON będą stanowić
100%GD(kr.prem.3)-sa to gł.os.o st.lekkim i umiark. -os.pozost.bez zatrudnienia -os.bezrobotne-wyłącznie os.należ.do III gr.os.sprofilowanych jako os.oddalone od
rynku pr.w roz.art.33 ust.z dn.20 IV 2004 r.o prom.zatrud.i instyt.rynku pr., w tym os.długotrwale bezrobotne (min.30%GD) -os.o niskich kwalifikacjach(min.40%
GD) -min.10%GD-os.obj.POPŻ Proj.jest skierowany do gr.docelowych z obszaru woj.lubelskiego (os.fizycznych,kt.zamieszk.na obsz.WL w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego). W ramach proj.zostaną podj.zadania, które będą mieć na celu poprawę sytuacji zawodowo-społecznej os. z grupy docelowej: 1.Identyfikacja
indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP (dla 100% grupy docelowej); 2.Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (dla 100% grupy docel.);
3.Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe (dla 100% grupy docel.) 4.Trening kompetencji i umiejętności społecznych (dla 70 UP) 5.Szkol. zawodowe (dla 60
Uczestnik.-zg. z diagnozą potrzeb) 6.Staże zawodowe (dla 50 Uczestnik.-zg. z diagnozą pot.) Rezultaty proj.to m.in.: -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.32%UP. -Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społecznym,
poszukujących pracy po op

EURODORADZTWO SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

971 345,37

971 345,37

825 643,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-02-01

2020-02-29

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Praca szansą na samodzielność

Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudn. oraz wzrost integracji społ. – zawodowej 43 OB/pozost. bez zatrudn. (23K,20M) z niepełnospr. z terenu powiatu
lubelskiego, z woj. lubelsk. (zamieszk.na tym terenie w rozumieniu KC) w tym z Ośrodka Wsparcia w Matczynie i Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, poprzez
realizację kompleks. programu aktyw.obejm. m.in. ident. potrzeb, IPD, doradz.psych., coaching, szkol. i staże oraz podjęcie zatrudn.przez 10 UP do 31.03.2020r.
Główne rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-20 Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)-10 GD projektu stanowią 43 osoby
wyklucz. bądź zagrożone wyklucz. społ. ze względu na posiadane niepełnospr.(23K,20M) z terenu powiatu lubelsk., w woj. lubelskim (osoby zamieszk. ten obszar w
rozumieniu KC), m.in. z Ośrodka Wsparcia w Matczynie i Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, w tym osoby pozost. bez zatrudn. i OB, które dążą do zwiększenia
ich poziomu integracji społ.–zawod. Będą to OzN w rozumieniu „Wyt. w zakresie realizacji przeds.w obszarze włącz. społ.i zwalcz. ubóstwa (…) na l.2014-2020”
Główne zadania w ramach projektu: doradztwo psychol., coaching,doradztwo zawodowe, identyfikacja potrzeb UP i opracowanie IPD, szkolenia zawodowe, staże.

RPLU.11.01.00-06-0160/17

POWIAT LUBELSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

788 182,17

788 182,17

669 954,84

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2020-03-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

SZANSA DLA MŁODYCH

CELEM GŁÓWNYM proj. jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji psychospołecznych, poprawa dostępu do rynku pracy-(dalej r.pr.) oraz aktywizacja
zawod. wśród 80 nieletnich w wieku 15-17 lat (ok. 30% dziewcząt) zagroż. wyklucz. społ. wobec których toczy się postępowanie wykonawcze w sądach rodzinnych
na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie poprzez uczestnictwo w kompleksowych programach aktywizacji społeczno-zawodowej do 31.07.2020 r.
Kompleksowe wsparcie gr. docel. obejmie zróżnicowane formy i metody aktywizacji społ.-zawod. z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społ.,
zawodowym, lub zdrowotnym/Kryt. form. spec. 4 /. Proj. ma na celu wzrost umiejętności i kompet.społ. i zawod. 80 UP oraz zmniejszenie marginalizacji społ. grup
zagroż. wyklucz.co jest zg z założ. Strategii Europa '20, Kraj. Progr. Przeciwdz. Ubóstwu i Wyklucz.Społ. '20 i Strategii Polityki Społ. Woj.Lub. na 2014-'20. Wsparcie
80 UP poprzedzone będzie przeprowadzeniem diagnozy ich potrzeb oraz stworzeniem dla każdego UP indywidualnej ścieżki reintegracyjnej (IPD). Wsparcie
obejmie: 1) INDYWIDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM- 80 UP 2) TRENINGI I WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO ORAZ UMIEJĘTNOŚCI
PSYCHOSPOŁECZNYCH 3)TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I MENTORING SPOŁECZNO- ZAWODOWY 4) MŁODZIEŻOWY KLUB WOLONTARIUSZA- dla 40 UP 5)
SZKOLENIA ZAWODOWE- dla 26 UP 6) WAKACYJNE PRAKTYKI ZAWODOWE- dla 20 UP Realiz. proj.przyczyni się do wzrostu aktywności społ. poprzez kształtow.
umiejętności społ., aktywności zawod.edukac. i wzmocnienie zdolności porusz.się po rynku pracy i nabycia kompetencji lub kwalif.zawod. Proj. zg. z przepisami
ustawy Prawo zamówień pub. i innym właściw. prawodaw.krajow. z zas.równości szans K i M i niedyskrymin.w dostępie do działań proj. i pozostałymi polityk. i
zasad.wspólnot. i koncepc.zrównoważonego r-ju. Proj.zg.z zapisami SZOOP RPO WL '14-'20 i zapis. właściwych wytycznych horyzont. i wytycznych program. IZ
2014-'20.

RPLU.11.01.00-06-0161/17

STOWARZYSZENIE POSTIS

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

777 564,58

777 564,58

660 929,89

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

AKTYWNI - KOMPETENTNI - SAMODZIELNI

Cel glówny projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy RPLU.11.01.00-06-0162/16
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.
Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe
Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże
Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny
lub wsparcie psychologiczne

STOWARZYSZENIE NATANAELUM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

3 888 449,00

3 888 449,00

3 305 181,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Razem wejdźmy w dorosłość

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans 50 (co najmniej 25 K) wychowanków opuszczających instytucjonalna pieczę zastępcza oraz inne placówki
opiekuńczo-wychowawcze z terenu woj. lubelskiego na efektywny proces usamodzielnienia oraz łatwiejsze wejście w dorosłość do VIII 2020 roku. W projekcie
wezmą udział uczestnicy, którzy ukończyli 15 rż lub 18 rż. Zostaną zrealizowane następujące zadania: 1.Diagnoza indywidualnych potrzeb, 2. Opracowanie
indywidualnej ścieżki reintegracji i doradztwo rozwojowe, 3. Pakiet Hobby, 4. Indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne , 5. Tutoring zawodowy, 6.Szkolenia
zawodowe, 7. Praktyki zawodowe. Każdy z uczestników zostanie objęty wszystkimi w/w formami wsparcia. Zrealizowane zostaną dwie edycje po 25 uczestników.
W stosunku do 50 osób (min 25 K) do VII 2020 zostaną osiągnięte następujące rezultaty: wyposażenie w kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe,
przygotowanie do życia zgodnego z systemem wartości, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, opracowanie ścieżki zawodowej oraz strategii na najbliższą
przyszłość. Po opuszczeniu programu 23 osoby będzie poszukiwać zatrudnienia, co najmniej 17 osób osiągnie efektywność społeczną, 50 osób uzyska
kwalifikacje lub kompetencje (kryt. 1 i kryt. nr 2). W projekcie realizowane będą usługi aktywnej integracji (kr. nr 4) w nastepujących grupach: grupa usług
społecznych (organizacja indywidualnego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych), usług zawodowych (oragnizacja tutoringu zawodowego
oraz praktyk), edukacyjnych (finansowanie szkoleń mających na celu uzupełnienie lub nabycie kwalifikacji), zdrowotnych (indywidualne zajęcia
socjoterapeutyczne).

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 722 540,00

1 722 540,00

1 464 159,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.01.00-06-0155/17

RPLU.11.01.00-06-0157/16

RPLU.11.01.00-06-0162/17

Lubelska strefa aktywizacji

CELEM PROJEKTU pt.„Lubelska strefa aktywności”jest: Zwiększony potencjał społeczno-zawodowy 96UP(58K/28M)(w tym min.20%osób z
niepełnosprawnościami)osób pow.18rż.wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu
woj.lubelskiego,w wyniku stworzenia bodźców do aktywizacji społecznej i rozwoju zawodowego(przez działania projektowe) od 01.11.2018 do 30.09.2019r.,co w
konsekwencji przełoży się na min.34%(34%dla ON)efektywność spoeczną i min.30% (20%dla ON)efektywność zatrudnieniową REZULTATY:Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 31.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-35.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu
programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)-24.Wskaźnik efektywności społecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 34%
i 34%dla ON.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 30% i 20% dla ON GRUPA DOCELOWA:
96(58K/38M)osób pow.18rż.wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(w tym min.20%osoby z
niepełnosprawnościami),w szczególności 20osób bezrobotnych,dla których zgodnie z ustawą z dn.20 IV 2004r.o promocji zatrudnienia i IRP został określony III
profil pomocy(w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP) oraz 76 osób pozostających bez zatrudnienia (bierne zawodowo).Wszyskie osoby zamieszkują
woj.lubleskie w roz.przepisów Kodeksu Cywoilnego. GŁÓWNE ZADANIA:DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB W CELU STWORZENIA INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI
REINTEGRACJIWARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I GOSPODAROWANIA BUDŻETEM DOMOWYMWARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACYPOŚRENICTWO
PRACYSZKOLENIA ZAWODOWESZKOLENIE KOMPUTEROWE Z CERYFIKATEM ECCCSTAŻ ZAWODOWY

Akademia przyszłości

RPLU.11.01.00-06-0163/17

VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 427 717,76

1 427 717,76

1 213 560,09

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-11-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Cel główny projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób z niepełnosprawnościami (55K/45M) z zaburzeniami psychicznymi w
RPLU.11.01.00-06-0164/16
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.
Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatów: m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość, bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego,
janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, tomaszowskiego, włodawskiego,
zamojskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie
osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą zatrudnienie. Zadanie 1: Usługa aktywnej integracji o charakterze
społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i
Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2: Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNOZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3: Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym:
PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4: Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym:
PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne

POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC
POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

3 806 224,00

3 806 224,00

3 235 290,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-12-01

2019-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Odważ się na zmiany!

Adresatami projektu pt."Odważ się na zmiany" są osoby z niepełnospranowściami (w tym zaburzeniami psychicznymi), będące osobami wykluczonymi(w tym
dotkniętymi ubóstwem) lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj.lubelskiego(osoby,które pracują/zamieszkują na obszarze
woj.lubelskiego w roz.KC). Grupę docelową stanowią 60 osób (w tym 36 kobiet) będące:osobami pozostającymi bez zatrudnienia(osoby bierne zawodowo)-48
osób(29 kobiet) lubosobami bezrobotnymi należącymi do III grupy sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy-12 osób(7 kobiet)osobami o niskich
kwalifikacjach-12 osób(7 kobiet) Ponadto,grupę docelową stanowić będą włącznie osoby powyżej 18 roku życia oraz osoby korzystające z PO PŻ (min.30 osób)
Celem głównym projektu jest wyższa aktywność społeczna i zawodowa u 60 osób należących do ww. grupy docelowej w okresie od 10.2018r. do 07.2019r. poprzez
realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej. Zadania merytoryczne w projekcie:Diagnoza potrzeb uczestnika projektu w celu
opracowania indywidualnej ścieżkę reintegracjiTrening kompetencji społecznychSpecjalistyczne poradnictwo doradczePośrednictwo pracySzkolenie
zawodoweStaże zawodowe W ramach realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki efektywności społecznej/zatrudnieniowej dla:osób lub środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-min.34%/30%osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz
osób z niepełnospranościami sprzężonymi-min.34%/20% W efekcie realizacji projektu:min.20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska
kwalifikacje po opuszczeniu programumin.22 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukiwać będzie pracy po opuszczeniu programu
min.15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie pracującować po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

RPLU.11.01.00-06-0164/17

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 117 526,40

1 117 526,40

949 897,44

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Bez barier na lubelskim obszarze metropolitalnym

Cel główny projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 (55K/45M) osób z niepełnosprawnościami z zaburzeniami psychicznymi w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym z terenu lubelskiego obszaru metropolitalnego poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i
rehabilitacji społeczno-zawodowej. Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte
ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu lubelskiego obszaru metropolitalnego województwa lubelskiego, w tym w
szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności
zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM
REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan
Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM
REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM
REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne

RPLU.11.01.00-06-0165/16

POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC
POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

3 806 224,00

3 806 224,00

3 235 290,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2019-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Integruj się z nami - kompleksowe formy aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego

Cel główny projektu: W ramach projektu zaplanowano podniesienie poziomu aktywności 40 osób niepełnosprawnych z woj. lubelskiego poprzez zrealizowanie do RPLU.11.01.00-06-0166/17
dn. 31.05.2020r. indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia w wyniku, której co najmniej 14 os. zostanie zaktywizowanych społecznie, a 13 os. podejmie
zatrudnienie. Cele i rezultaty zostaną osiągnięte w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia tj. identyfikacji potrzeb Uczestników, wzmocnienia postawy
społecznej, zdrowotnej, nabyciu kwalifikacji i kompetencji zawodowych, oraz doświadczenia zawodowego, podjęcia zatrudnienia. Wsparcie dla uczestników
projektu realizowane jest w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie do każdej osoby zgodnie z opisanymi zadaniami. Główne zadania w projekcie:
1. Przygotowanie indywidualnego planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej - diagnoza uczestników; 2. Wsparcie pomocniczne w aktywizacji społeczno-zawodowej:
Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych; Treningi Rozwoju Interpersonalnego; Trening pamięci – doskonalenie umysłu; poradnictwo prawne oraz
zdrowotne; 3. Realizacja szkoleń zawodowych – uzyskanie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych; 4. Realizacja staży zawodowych i pośrednictwa pracy realizacja 3 miesięcznych staży oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Główne rezultaty projektu: 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (14/8K/6M). 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu programu (18/11K/7M). 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu
programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (13/8K/5M).

CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH JAKUB SZPON

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

585 449,00

585 449,00

497 631,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-03-01

2020-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

GRA O SUKCES

Cel główny projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
RPLU.11.01.00-06-0167/16
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) (osoby z niepełnosprawnościami) wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społecznozawodowej (VI.2019) Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z
zaburzeniami psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby
podejmą zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe
Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże
Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny
lub wsparcie psychologiczne

FUNDACJA EUDAJMONIA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

3 863 149,00

3 863 149,00

3 283 676,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2019-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Droga do lepszego jutra

Celem projektu jest włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa120 osób z niepełnosprawnościami (72K,48M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
RPLU.11.01.00-06-0167/17
społecznym z woj. lubelskiego do 7.2019 r. GD: 120 osób z niepełnosprawnością (72K, 48M). Projekt jest skierowany do grup docelowych z WL (pracują lub
zamieszkują na obszarze WL w rozumieniu przepisów KC). Efektywności społeczna i efektywność zatrudnieniowa uzyskana przez UP, zg z Wytycznymi w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wyk śr EFS i EFRR na lata 20142020:w odniesieniu do osób lub środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34% a minimalny poziom efektywności-zatrudnieniowej,
wynosi 30%.w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami
sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 20% Aktywizacja społeczna i
zawodowa odbywać się poprzez następujące działania:Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IŚRWsparcie o charakterze
społecznymWsparcie o charakterze zawodowym GŁ.WSKAŹNIKI: L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu – 60UP; L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu -54UP; L. osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 24UP; L. osób z
niepełnospr objętych wsparciem w progr -120UP L.osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w progr -120UP Termin:
10.2018-7.2019 Obszar: woj. lubelskie

SONET3 JANUSZ OLEK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 914 304,32

1 914 304,32

1 627 158,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2019-07-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Czas pozytywnych zmian!

Celem gł.proj.jest: Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min.70% os.z GD oraz zwiększona zdolność do podj.zatrudn.wśród 70 os.zagrożonych
RPLU.11.01.00-06-0168/17
ubóstwem lub wyklucz.społ.,zamieszkujących na obsz.powiatu kraśnickiego (gm. Annopol, Gościeradów, Szastarka, Trzydnik Duży)- dzięki kompleksowemu
wsparciu w postaci usług akt.integracji w proj.w okr.01.II.2019-29.II.2020. Gr.docel.proj.stanowi 70os.(42K i 28 M)-są to os.wykluczone(w tym dotknięte
ubóstwem)lub os.zagrożone ubóstwem lub wyklucz.społ.z terenu powiatu kraśnickiego (gm. Annopol, Gościeradów, Szastarka, Trzydnik Duży)- kryt. prem. 3, w tym
w szczeg.: -os.z niepełnosprawnościami (w tym z zaburz.psychicz.); ON będą stanowić 100%GD(kr.prem.3)-sa to gł.os.o st.lekkim i umiark. -os.pozost.bez
zatrudnienia -os.bezrobotne-wyłącznie os.należ.do III gr.os.sprofilowanych jako os.oddalone od rynku pr.w roz.art.33 ust.z dn.20 IV 2004 r.o prom.zatrud.i
instyt.rynku pr., w tym os.długotrwale bezrobotne (min.30%GD) -os.o niskich kwalifikacjach(min.40% GD) -min.10%GD-os.obj.POPŻ Proj.jest skierowany do
gr.docelowych z obszaru woj.lubelskiego (os.fizycznych,kt.zamieszk.na obsz.WL w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). W ramach proj.zostaną
podj.zadania, które będą mieć na celu poprawę sytuacji zawodowo-społecznej os. z grupy docelowej: 1.Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP
(dla 100% grupy docelowej); 2.Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (dla 100% grupy docelowej); 3.Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe (dla
100% grupy docelowej) 4.Trening kompetencji i umiejętności społecznych (dla 40 Uczestników proj.-zgodnie z diagnozą potrzeb) 5.Szkol. zawodowe (dla 60
Uczestnik.-zg. z diagnozą potrzeb) 6.Staże zawodowe (dla 50 Uczestnik.-zg. z diagnozą potrzeb) Rezultaty proj.to m.in.: -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.32%UP. -Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społecznym,
poszukujących pracy po o

GD PARTNER SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

968 087,25

968 087,25

822 874,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-02-01

2020-02-29

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej

CEL GŁÓWNY: wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 96 osób wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym–mieszczących się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020)powyzej 18r.ż. zamieszkujące w woj.lubelskim z
grupy docelowej opisanej poniżej od 10.2018 do 08.2019 poprzez organizację wsparcia(z uwzględnieniem przeprowadzonej diagnozy
problemowej,potencjałów,predyspozycji i potrzeb poszczególnych UP)indywidualnego i kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej.
DZIAŁANIA:identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału UP poprzez stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji/ IPDporadnictwo
psychologicznewarsztaty kompetencji społecznychjobcoachingszkolenia zawodoweszkolenia ICTstaż GRUPA DOCELOWA: 96 osób (58 kobiet/32mężczyzn)
wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem)lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym–mieszczących się w katalogu osób wskazanych w
Wytycznychw zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ.i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ.EFS i EFRR na l.2014-2020)
pow.18r.ż.zamieszkujące w woj.lubelskim(w roz.KC),w tym w szczególności:osoby bierne zaw.-85%UP tj.82os.,os.bezrobotne należące do III profilu pomocy-15%UP
tj.14os.,osoby o niskich kwalifikacjach(wykształcenie do ISCED 3 włącznie)-min.10%UP tj.10os.,osoby z niepełnosprawnością-20%UP tj.20os.,osoby korzystające z
POPŻ 2014-2020–min.50%UP tj.48os. GŁÓWNE REZULTATY:Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po
opuszczeniu programu-min.45%UPLiczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi
na własny rachunek)-min.25%UPLiczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu

VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 581 032,06

1 581 032,06

1 343 877,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nowa Perspektywa!

Celem projektu jest włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa 60 osób z niepełnosprawnościami (36K,24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
RPLU.11.01.00-06-0170/17
społecznym z woj. lubelskiego do 11.2019 r. 60 osób z niepełnosprawnością (36K, 24M), doznających wykluczenia społecznego zgodnie z katalogiem osób, które
można zaliczyć do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym określonym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do grup docelowych z
WL (pracują lub zamieszkują na obszarze WL w rozumieniu przepisów KC). Aktywizacja społeczna i zawodowa odbywać się poprzez następujące działania:
Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IŚR Wsparcie o charakterze społecznym Wsparcie o charakterze zawodowym GŁ.WSKAŹNIKI: L.
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 30UP; L. osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu -27UP; L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 10UP; L. osób z niepełnospr objętych wsparciem w progr -60UP L.osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w progr -60UP Termin: 10.2018-11.2019 Obszar: woj. lubelskie

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W ŁĘCZNEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

983 871,00

983 871,00

836 290,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2019-11-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

"POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznych i wejściu na rynek pracy- III edycja"

Projekt ma na celu zwiększenie integracji społecznej i zawodowej 50 UP (8K)- osób bezdomn. w pow.18 r.ż, wyklucz. społ., pozostajacych bez zatrudnienia, o
niskich kwalifikacjach, w tym 10 os niepełnosprawnych (2 K) z województwa lubelskiego poprzez realizację indywidualnego programu wychodzenia z
bezdomności do 30.09.2020 r. Realizacja proj. przyczyni się do poprawy sytuacji zyciowej, reintegracji społecznej i zawodowej oraz samodzielnego
funkcjonowania 50osób bezdomnych, z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb poprzez zapewnienie warunków sprzyjających poprawie ich sytuacji życiowej i
podniesienie kompetencji społecznych i kwalifikacji /43 os. (6K) podniesie kompetencje społ, 16 os. (3K)- podniesie/uzyska kwalifik. zawodowe./. W ramach
projektu przewiduje się nabycie dośw. zawodowego przez 40 UP (8K), oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 15 os (3K). Ścieżka reintegracyjna stworzona dla
każdego UP, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o char. społ, zawod, edukacyjnych i zdrowotnych zakłada wsparcie w procesie reintegracji społ. i
zawodow / kryt. spec.form nr 4/. Wsparcie 50 UP, w tym 10 os. niepełnospr. poprzedzone będzie przeprowadzeniem diagnozy ich potrzeb i stworzeniem dla
każdego IPD oraz Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności (dalej Program). Wsparcie UP obejmie realizację założonych etapów w wykorzystaniem
usług aktywnej integracji: diagnozę potrzeb UP- opracowanie IPD, wsparcie interwencyjno-osłonowe, wsparcie indywidualnego trenera coacha, integrację społ,zaawodową, wsparcie, eduk. i zdrow., wsp. w zakresie aktywnego poszuk. pracy, szkolenia zawodowe i staże. Klucz. rezult. będzie odbudowanie i podtrzymanie
umiejętn. uczestn. w zyciu społ. i zawod. i wzrostu szans na zatrudn. min. 15 UP i wyjście z wykluczenia społeczn i ubóstwa.

STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 007 320,72

1 007 320,72

856 222,61

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywnie Do Przodu

Celem projektu jest włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa 36 osób z niepełnosprawnościami (22K,1460M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
RPLU.11.01.00-06-0175/17
społecznym z woj. lubelskiego do 9.2019 r. 36 osób z niepełnosprawnością (22K, 14M), doznających wykluczenia społecznego zgodnie z katalogiem osób, które
można zaliczyć do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym określonym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do grup docelowych z
WL (pracują lub zamieszkują na obszarze WL w rozumieniu przepisów KC). Aktywizacja społeczna i zawodowa odbywać się poprzez następujące działania:
Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IŚR Wsparcie o charakterze społecznym Wsparcie o charakterze zawodowym GŁ.WSKAŹNIKI: L.
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 22UP; L. osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu -18UP; L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 8UP; L. osób z niepełnospr objętych wsparciem w progr -36UP L.osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w progr -36UP Termin: 10.2018-09.2019 Obszar: woj. lubelskie

FUNDACJA NA RZECZ SENIORÓW "BONUM VITAE"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

397 563,30

397 563,30

337 928,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2019-09-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nowa szansa na rynku pracy

CELEM GŁÓWNYM proj.jest podwyższony poziom aktywności społeczno-zawodowej min.80% z 25os.(15K/10M)- podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tyszowcach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;poprzez realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej,zakładającego
indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno - zawodowe służące odnalezieniu się na rynku
pracy WL do końca czerwca 2019 r. Grupę docelową stanowią osoby (25UP w tym 15K w wieku aktywności zawodowej) wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem)
lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego(zam.w gminie Tyszowce), w tym w szczególności: a) osoby pozostające bez
zatrudnienia, b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, c) osoby o niskich kwalifikacjach, d) osoby z niepełnosprawnościami (w
tym z zaburzeniami psychicznymi), e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym, f) osoby bezdomne Projekt obejmuje wsparciem co
najmniej 50% uczestników korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach projektu jest
komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących(kryt prem.1).Wsparcie jest kierowane do osób
niezarejestrowanych w PUP, które korzystają z pomocy społecznej(20UP) lub osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy(5UP) Główne zadania: IPD -PAI -wsparcie psychologiczne -wsparcie szkoleniowe -staże -pośrednictwo pracy Rezultaty: - Wskaźnik efekt.społeczno-zatrud.w odniesieniu do
os.zagr.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym–osiągnięcie na poziomie co najmniej 56%,w tym wskaźnika efekt.zatrud.na poziomie co najmniej 22%

RPLU.11.01.00-06-0176/16

GMINA TYSZOWCE/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYSZOWCACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

644 225,00

644 225,00

547 591,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-06-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Zdobędziemy nowe kwalifikacje z Fundacją S.O.S.

Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 26 os. (śr. 17K, 9M) w tym 3K OzN, podopiecznych Fundacji
S.O.S. Ziemi Lubelskiej, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym pozostających bez
zatrudnienia i o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych (w rozumieniu KC) w ośrodkach prowadzonych przez Fundację na terenie miasta Lublin, w okresie do
31.03.2020 r. dzięki realizacji kompleksowej i skutecznej reintegracji o charakterze społ., zaw., eduk. i zdr., a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia lub
samozatrudnienie przez min. 8 os. (śr. 5K,3M) oraz wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie u 9 os. (6K,3M) i aktywne poszukiwanie pracy u min. 12 os. (śr.
8K,4M) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 9 UP (6K,3M). Grupa docelowa (GD) - 26 os. (śr. 17K, 9M), podopiecznych Fundacji S.O.S. Ziemi Lubelskiej, wykluczonych
(w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, , w tym pozostających bez zatrudnienia i o niskich kwalifikacjach,
zamieszkałych (w rozumieniu KC) w ośrodkach prowadzonych przez Fundację na terenie m. Lublin, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Wśród 26
uczestników jest 17 K w wieku od 20 do 61 lat, 9 M w wieku od 32 do 65 lat Wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do potrzeb i preferencji wskazanej
GD, na podstawie bazy rezultatów PIW EQUAL (kryt.prem.6):Program reintegracji społecznej osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagroż.
ubóstwem lub wykluczeniem społ.Pracownia Aktywności Fundacji SOSIPDKursy ITC i zawodoweStaże Wnioskodawca dokona weryfikacji i przedłoży IP wyniki
pomiaru wskaźn. min. 34% efektywności społecznej min. 30% efektywności zatrudnieniowej min. 32% uzyska kwalifikacje min. 45% będzie poszukiwać pracy
100% obj

RPLU.11.01.00-06-0176/17

FUNDACJA "S.O.S. ZIEMI LUBELSKIEJ"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 224 627,60

1 224 627,60

1 040 933,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-03-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Lepsza przyłość

Cel proj.- zwiększenie aktywności społeczno-zawod. i szans na podjęcie zatrudnienia u 78os. z niepełnosprawnościami [ON] niezatrud. zagroż U/wyklucz. społ.
(zagroż U/WS0 z woj.lub. w wieku pow. 18 roku życia (51K,27M) do 08.2019r. przez realizację kompleksowego programu aktywizacji społ.-zawod. obejmujący:
diagnozę indyw. potrzeb i potencjałów U proj.,Trening komp. i umiejętności społ.,porad. specjalist.(porad. socjalne,psycholog.,zawod.,wsparcie AON), pośred.
pracy,szkolenia zawod., staże. Działania: Diagnoza indyw. potrzeb i potencjałów U proj.porad. specjalist., pośred. pracy,Trening komp. i umiejęt.społ.,szkol., staże.
GD- 78ON niezatrud. ZU/WS (51K/27M) z woj.lub. w wieku pow.18r.ż w tym 30% os.bezrob. wyłącznie zakwalifik. do III profilu pom. 65%os. o niskich kwalifik.,70%
os. bierne zawod, 30% os. ze wsi, 65%K,35%M Rez.: - L. osób zagroż. U/WS, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 67os. - L. osób zagroż. U/WS
poszuk. pracy po opuszczeniu programu-36os. L. osób zagroż. U/WS pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z prac. na własny rachunek.-20os. Projekt
zakłada min. poziom efektywności społecznej i zatrud. - w odniesieniu do osób lub środowisk zagroż. U/WS min. poziom efektywności społ.-zatrud. wynosi 34%, w
tym min. poziom efektyw. zatrud.–30%. Wskaźnik na bieżąco monitor. a wyniki monitor. przekazywane IP. - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu
niepełnospr, os. z niepełnospr. intelektualną, os. z niepełnospr. sprzężonymi min. poziom efektywności społ-zatrud. wynosi 34%, w tym min. poziom efektyw.
zatrud.– 20% (kryt.form.spec.2,kryt.prem.2) -L.osób zagroż. U/WS, które uzyska kwalifik. lub komp. po opuszczeniu programu- 67os.,L. zagroż. U/WS, która będzie
poszukiwać pracy- 36os.(kryt.form.spec.1)

RPLU.11.01.00-06-0177/17

INSPIRES SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 037 284,10

1 037 284,10

881 691,49

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2019-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

RPLU.11.01.00-06-0169/17

RPLU.11.01.00-06-0173/17

Włączeni do aktywności

Celem głównym projektu "Włączeni do aktywności" realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim jest Aktywizacja społeczna i
zawodowa 30 osób (w tym 20K i 10M) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym
niepełnosprawnych z terenu gminy Tomaszów Lubelski poprzez realizację kompleksowych działań aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów
ośrodka pomocy społecznej w okresie 18 m-cy do 28.02.2019 r. Główne rezultaty projektu:WSKAŹNIKI PRODUKTU - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie- 30 osób –Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w Programie- 4 os.WSKAŹNIKI
REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-14 osób Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 12 osób - Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek.)-5 osób.Grupę docelową stanowią osoby
wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem)lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 30 os. (20K i 10M) z terenu woj. lubelskiego-zamieszkujące
Gminę Tomaszów Lubelski w wieku aktywności zawodowej.Co najmniej 50% uczestników projektu (15 osób) korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020. Zadania realizowane w ramach projektu to: Praca socjalna w ramach której zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb, Aktywna
integracja, Zasiłki i pomoc w naturze. Działania w ramach projektu będą adekwatne do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grupy docelowej m.in. poprzez
zastosowanie indywidualnych planów działania dla każdego z uczestników projektu. Każdy z uczestników zostanie objęty kontraktem socjalnym.

Rozwiń Skrzydła

RPLU.11.01.00-06-0178/16

GMINA TOMASZÓW LUBELSKI/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
TOMASZOWIE LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

461 144,63

461 144,63

391 972,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-04-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Celem projektu jest włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa 60 osób z niepełnosprawnościami (36K,24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
RPLU.11.01.00-06-0178/17
społecznym z woj. lubelskiego do 12.2019 r. 60 osób z niepełnosprawnością (36K, 24M) z terenu gmin, na terenie których odsetek osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego (Sprawozdanie MPiPS, wg stanu na dzień 31.12.2016 r.),
Efektywności społeczna i efektywność zatrudnieniowa uzyskana przez UP, zg z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wyk śr EFS i EFRR na lata 20142020:w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny
poziom efektywności społecznej wynosi 34% a minimalny poziom efektywności-zatrudnieniowej, wynosi 30%.w odniesieniu do osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej
wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 20% Aktywizacja społeczna i zawodowa odbywać się poprzez następujące
działania:Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IŚRWsparcie o charakterze społecznymWsparcie o charakterze zawodowym
GŁ.WSKAŹNIKI: L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 36UP; L. osób zagrożonych ....
poszukujących pracy po opuszczeniu programu -27UP; L. osób zagrożonych .... pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek):
12UP; L. osób z niepełnospr objętych wsparciem w progr -60UP L.osób zagrożonych ubóstwem lub wykl społecznym objętych wsparciem w progr -60UP Termin:
10.2018-12.2019 Obszar: gminy WL, na terenie których odsetek osób korzyst ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla
województwa lubelskiego (Sprawozdanie MPiPS, wg stanu na dzi

FUNDACJA AKTYWNYCH INICJATYW ROZWOJU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

893 871,00

893 871,00

759 790,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywność popłaca

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 80 (56K, 24 M)klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Krasnymstawie wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji i integracji
społecznej i zawodowej do września 2020r. Grupę docelową stanowią klienci MOPS w Krasnymstawie- -osoby bezrobotne oraz osoby pozostające bez
zatrudnienia. Projekt zakłada realizację 3 narzędzi- programów dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych tj.Program Aktywizacja i Integracja
dla 30 osób bezrobotnych, zgodnie z art. 62 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w formie inst.aktywizacji zawodowej (prace społecznie
użytecznych) oraz społecznej(grupowe, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, warsztaty i grupy wsparcia)Program Aktywności Lokalnej dla 30 osób
pozostających bez zatrudnienia i wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z uwagi na występowanie specyficznych problemów (samotne
rodzicielstwo, przemoc w rodzinie, długotrwała lub ciężka choroba) w formie inst.aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz działań o charakterze
środowiskowymIndywidualny program zatrudnienia CIS dla 20 osób pozostających poza rynkiem pracy o słabych lub niedostosowanych kwalifikacjach
zawodowych zgodnie z art. 13.ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Wdrażanie powyższych narzędzi realizowane będzie w edycjach: PAI 3 edycje po 10
uczestników, PAL 3 edycje po 10 uczest., Indywidualny program zatrudnienia CIS 2 edycje po 10 uczest. Poza ww.formami uczestnicy zostaną objęci: 0 wsparciem
finansowym (zasiłki) 0 usługami społecznymi (zapewnienie opieki nad osobami zależnymi) 0 pracą socjalną Głównymi rezultatami projektu będzie wdrożenie 3
narzędzi, osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej oraz zwiększenie potencjału osobowościowego uczestników, ich motywacji i wiary oraz poprawa
ich funkcjonowania w społeczeństwie

MIASTO KRASNYSTAW/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 440 285,80

1 440 285,80

1 224 242,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-01

2020-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

AKTYWNI - KOMPETENTNI - SAMODZIELNI. Edycja II

Cel główny projektu: Zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższone kwalifikacje 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w
RPLU.11.01.00-06-0183/17
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji - do VII.2020
Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub
wsparcie psychologiczne.

STOWARZYSZENIE NATANAELUM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

3 935 633,50

3 935 633,50

3 345 288,47

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2020-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Pełnosprawni

CEL:Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 60 osób niepełnosprawnych (36K/24M) powyżej 18roku
RPLU.11.01.00-06-0184/17
życia,wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.z woj.lubelskiego poprzez objęcie instrumentami aktywnej
integracji dostosowanymi do indywidualnych potrzeb w okresie 1.10.2018-31.07.2019,skutkującymi nabyciem kwalifikacji przez min.20os.i podjęciem
zatrudnienia przez min.15os. GRUPA DOCELOWA:60 osób (36kobiet/24mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społ.,bez pracy (mieszczące sięw katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ.EFS i EFRR na lata 2014-2020) zamieszkujące w woj.lubelskim (w rozum.KC),w tym: ? os.niepełnosprawne100%Uczestników Projektu tj.60os. ? os.bierne zaw.-maks.48os. ? os.bezrobotne wyłącznie należące do III profilu pomocy-min.12os. ? os.korzystające z POPŻ 20142020-min.30os. ? os.o niskich kwalifikacjach-min.18os. Preferowane będą:os.doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ.,os.o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności,z niepełnosprawnościami sprzężonymi,z niepełnosprawnością intelektualną,os.z zaburzeniami psychicznymI,os.korzystające z PO PŻ.
ZADANIA: ? Wielostronna diagnoza kompetencji i potrzeb ? Poradnictwo zawodowe ? Warsztaty kompetencji społecznych ? Indywidualny jobcoaching ? Szkolenia
umożliwające nabycie,podniesienie,zmianę kwalifikacji ? 3-miesięczny staż REZULTATY: ? l.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu prog.-min.20 ? l.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.poszukujących pracy po opuszczeniu prog.-min.27 ?
l.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu prog.-min.15

VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

951 259,50

951 259,50

808 570,57

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Siła aktywizacji

CEL PROJEKTU:Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75 osób wykluczonych społecznie osób z niepełnosprawnosciami w tym z zaburzeniami
psychicznymi (w tym dotknięte ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niezatrudnionych osób (42K) z woj.lubelskiego poprzez
kompleksowy program integracji społecznej i zawodowej ON w terminie od 1.01.2019r do31.12.2019 GD:UPbędzie 75os(42K)wykluczonych społecznie (w tym
dotknięte ubóstwem) lub os zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ z terenu WL. W 100% grupą docelową P będą os z niepełnosprawnościami (w tym z
zaburzeniami psychicznymi ).W P przewiduje się 12osób osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z
niepełnosprawnościami sprzężonym Główne rezultaty: -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu:-44 -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu:-34 - Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek.):19 Pzakłada osiągnięcie
wskaźnika efektywności zatrudnieniowej po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -w odniesieniu do osób lub środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie min.30%; - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z
niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie min. 20%(kryt.prem) P zakłada osiagniecie poziomu
efektywności społecznej-34%, w tym dla osób ze zn stopniu niepełnosprawności,osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami
sprzężonymi -34% Działania: 1.Diagnoza potrzeb UP 4hx75UP 2.poradnictwo specjalistyczne i trening umiejętności społecznych,75UP 3.ZAJĘCIA Z TRENEREM
AKTYWNOSCI 75UP 4.POŚREDNICTWO PRACY 75UPx śr 6h/UP 5.SZKOLENIA,60UP 6.S

CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

974 635,60

974 635,60

828 440,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Włączmy się do działania

Cel gł.:Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 50 os. niepełnosprawnych(20K,30M)w wieku 15 lat i więcej,zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
RPLU.11.01.00-06-0187/17
społecznym,o niskich kwalifikacjach pozostające bez zatrudnienia,będących mieszkańcami gmin powiatu bialskiego,chełmskiego,lubartowskiego,zamojskiego,na
terenie których odsetek os.korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj.lubelskiego,dzięki realizacji
programu integracji społecznej i zawodowej os.niepełnosprawnych,przy wykorzystaniu IPD,usług o charakterze społecznym i zawodowym w terminie 01.01.201931.12.2019 r. GD:50 os. niepełnosprawnych(20K,30M)w wieku 15 lat i więcej,zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,o niskich kwalifikacjach
pozostające bez zatrudnienia,będących mieszkańcami gmin powiatu bialskiego,chełmskiego,lubartowskiego,zamojskiego,na terenie których odsetek
os.korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj.lubelskiego-w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnegodotyczy os.fizycznych. Zadania: 1. Indywidualny Plan Działania 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – poradnictwo specjalistyczne
psychologiczne 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – doradztwo zawodowe 4. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – kursy i
szkolenia zawodowe 5. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy 6. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – staż
zawodowy Główny rezultat proj.: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-7K,11M
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-9K,14M Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)-5K,8M

STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

924 957,50

924 957,50

786 213,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Z aktywizacją na TY!

Projekt partnerski:LIDER: Paweł Rozmarynowski ARTCOMPARTNER: Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do
31.07.2020 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 80 (44K/36M) osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w rozumieniu KC w województwie lubelskim, pozostających bez zatrudnienia, spośród
których 100% (44K/36M) to osoby z niepełnosprawnościami [KRYT.PREMIUJĄCE 4] Wsparcie w projekcie (udzielane w ramach 5 ZADAŃ) obejmie: identyfikację
deficytów i możliwości każdego UP i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji obejmujących usługi aktywnej integracji i rehabilitacji społecznozawodowej wsparcie psychologa/coacha metodą life coachingu Pakiet Usług Podstawowych (zindywidualizowane wsparcie: fizjoterapeuta, zajęcia aktywności
fizycznej) trening kompetencji społ.-zawodowych grupowe poradnictwo zawodowe i indywidualne prawno-obywatelskie szkolenia służące zdobyciu nowych
kompetencji/kwalifikacji zawodowych 6-miesięczne staże dla 44 UP pośrednictwo pracy GŁÓWNE REZULTATY PROJ.: Do 4 tygodni po zakończeniu udziału w
proj.:uzyskanie kwalifikacji przez min.35% UP, a łącznie kwalifikacji lub kompetencji przez min.60% UPstatus poszukujących pracy - min. 47,5% UPstatus
pracujących (w tym na własny rachunek) - min. 20% UP Oraz efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po zakończeniu udziału w proj. (por.pkt.3.1.1)
OKRES REALIZACJI: 02.11.2018-31.07.2020

RPLU.11.01.00-06-0188/17

PAWEŁ ROZMARYNOWSKI ARTCOM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 520 526,91

1 520 526,91

1 292 447,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-11-02

2020-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Niepokonani 2

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 60 klientów GOPS w Krzywdzie wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno–zawodowej do
końca X 2019 r. Grupę docelową stanowią osoby wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem lub osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu woj.
lubelskiego, klienci GOPS w Krzywdzie. Projekt zakłada realizację 2 narzędzi wsparcia uczestników projektu: 1. Program Aktywizacja i Integracja dla 20 osób
bezrobotnych (w 2 edycjach po 10 osób), zgodnie z art. 62 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w formie instrumentów aktywizacji
zawodowej (prace społecznie użytecznych) oraz społecznej (grupowe, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, warsztaty i grupy wsparcia). 2. Aktywizacja i
integracja społeczno-zawodowa pozostałych klientów ośrodka pomocy społecznej dla 40 osób (w 2 edycjach po 20 osób), które zostaną objęte wsparciem w
postaci instrumentów aktywizacji społecznej (treningi, warsztaty kompetencji społecznych), edukacyjnej (szkolenia) i zawodowej (staże zawodowe). Ze wszystkimi
uczestnikami projektu zostaną zawarte kontakty socjalne. Ponadto uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem finansowym (zasiłki) oraz pracą socjalną. Dzięki
projektowi 60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn) z Gminy Krzywda będzie miało szansę na zmianę swojego statusu na rynku pracy. Pożądana zmiana zostanie
potwierdzona w poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu i produktu projektu. Projekt przyczyni się wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie
aktywnej integracji, a także do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań GOPS na rzecz włączenia społecznego. Ponadto realizacja projektu
oparta będzie na wzajemnej współpracy Ośrodka z PUP w Łukowie zgodnie z zawartym porozumieniem co przyczyni się do zintegrowania działań wobec wspó

RPLU.11.01.00-06-0189/16

GMINA KRZYWDA/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWDZIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 328 055,60

1 328 055,60

1 128 847,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2019-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywni!

? CEL GŁÓWNY Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym,os.pozostających bez zatrudnienia,w 100% os.z niepełnosprawnościami,zamieszkałych woj.lubelskie(zg.z KC),poprzez realizację kompleksowego
programu integracji społecznej i zawodowej prowadzącego do nabycia kwalifikacji przez min.20 UP oraz podjęcia zatrudnienia przez min.15 UPdo X 2019 r. ?
GRUPA DOCELOWA OSOBY wykluczone(w tym dotknięte ubóstwem)lub os.zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj.lubelskiego(w
przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Proj.obejmie
wsparciem 60os.(33K/27M)w 100%OS. Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI(w tym z zaburzeniami psychicznymi)w roz.Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ: 55%(33os.)to kobiety; -80%(48os.)os.pozostające bez zatrudnienia; -20%(12os.)os.bezrobotne–wyłącznie os.należące do III gr.os.sprofilowanych jako os.oddalone
od rynku pracy w roz.art.33 ustawy z 20.04.2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; -min.50%(30os.)os.korzystające z PO PŻ 2014-2020,a
zakres wsparcia w ramach proj.jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z POPŻ. ? WSKAŹNIKI KLUCZOWE: Liczba os.zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym: -które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.32%tj.-20UP; -poszukujących pracy po opuszczeniu programumin.45%tj.-22UP. ? DZIAŁANIA: INTEGRACJA SPOŁECZNA: DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU INDYWIDUALNE
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE:PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE INTEGRACJA ZAWODOWA: PORADNICTWO ZAWODOWE SZKOLENIE Z ZAKRESU KOMPETENCJI
KLUCZOWYCH-SZKOLENIE KOMPUTEROWE O PROFILU OGÓLNYM SZKOLENIA ZAWODOWE STAŻ POŚREDNICTWO PRACY

RPLU.11.01.00-06-0190/17

"O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 234 032,48

1 234 032,48

1 048 927,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-11-01

2019-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

"ZaczynaMy OdNowa "

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 50 w tym 26 K i 24 M mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym w okresie od 01 X 2017 do 31 VII 2019. Zaplanowane działania będą miały charakter kompleksowy. Wsparcie będzie miało charakter
indywidualny i grupow. Zaplanowane działania umożliwią aktywne włączenie społeczne, w tym także powrót na rynek pracy osób zagrożonym ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, tj. os. zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o
promocji zatrudnienia, w tym także korzystających z PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Preferowane do wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego.27% uczestników stanowić będą osby z terenów objętych rewitalizacją obszarów zdegradowanych. W ramach projektu
zostaną zrealizowane następujące zadania: Nr 1 Diagnoza potrzeb--KIS "Aktywni" Nr 2 Program PAI-KIS "Aktywni" w porozumieniu z PUP w Tomaszowie Lub. Nr 3
Pomoc środowiskowa- Lider projektu Nr 4 Trening kompetencji zawodowych oraz warsztaty terapeutyczne -KIS "Aktywni" Nr 5 Coaching- Partner projektu Nr 6
Aktywizacja zawodowa szkolenia- Partner projektu Nr 7 Aktywizacja zawodowa staże- Partner Projektu Rezultatami projektu będzie: podjęcie zatrudnienia przez
co najmniej 11 osób, uaktywnienie społeczno-zawodowe - minimum 28 osób.

RPLU.11.01.00-06-0194/16

MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
TOMASZOWIE LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

663 935,00

663 935,00

564 344,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2019-07-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Pro - aktywni

Cel główny projektu: Zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższone kwalifikacje 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w
RPLU.11.01.00-06-0194/17
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji - do IX.2020
Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub
wsparcie psychologiczne

STOWARZYSZENIE NATANAELUM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

3 830 489,00

3 830 489,00

3 255 915,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2020-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Chcemy Być Aktywni

Celem projektu jest włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa120 osób z niepełnosprawnościami (72K,48M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
RPLU.11.01.00-06-0195/17
społecznym z woj. lubelskiego do 12.2019 r. 120 osób z niepełnosprawnością (72K, 48M), doznających wykluczenia społecznego zgodnie z katalogiem osób, które
można zaliczyć do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym określonym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do grup docelowych z
WL (pracują lub zamieszkują na obszarze WL w rozumieniu przepisów KC). Aktywizacja społeczna i zawodowa odbywać się poprzez następujące działania:
Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IŚR Wsparcie o charakterze społecznym Wsparcie o charakterze zawodowym GŁ.WSKAŹNIKI: L.
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 60UP; L. osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu -46UP; L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 24UP; L. osób z niepełnospr objętych wsparciem w progr -120UP L.osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w progr -120UP Termin: 10.2018-12.2019 Obszar: woj. lubelskie

KRAJOWE CENTRUM PRACY SP. Z O.O

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 942 183,20

1 942 183,20

1 650 855,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Pełnosprawni na lubelskim rynku pracy

GŁÓWNYM CELEM PROJ. jest ZWIĘKSZONA INTEGRACJA SPOŁ. - ZAWOD. 60 os. z niepełnosprawnościami (z czego 36 Kobiet), zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społ., w tym w szczeg.: os. pozostających bez zatrudnienia, os. o niskich kwalifikacjach, korzyst. z PO PŻ. Preferowane do objęcia wsparciem będą:
Kobiety oraz os. o znacznym/ lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Proj. jest skierowany wyłącznie do os. fiz. zamieszkujących w rozum. KC na
obszarze woj. lubelskiego w gminach, na terenie których odsetek os. korzystających ze świadczeń pomocy społ. z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj.
Cel główny zost. osiągnięty w okresie realizacji proj. tj. od 10.2018 do 07.2019 r. Typ proj. 1 a) - Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. ukierunk. na aktywizację oraz reintegrację społ.-zawod.: 1/ Indywid. diagnoza potrzeb UP z tworzeniem IPD oraz
umowy na wzór kontraktu socjalnego (4h/os.); 2/ Wsparcie psychologiczno-doradcze (8h/os i 16h/gr.); 3/ Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania
pracy (16h/gr.); 4/ 120h Szkol. zawod. z certyfikacją zewn.; 5/ 3-mies. Staże zawod.; 6/ Indywid. pośrednictwo pracy z UP (8h/os.) połączone ze wsparciem Trenera
zatrudnienia wspomaganego (8h/os). Efektem wsparcia w ramach proj. będzie trwała integracja UP na rynku pr. poprzez realizację założonych wskaźników: 1/ W
odniesieniu do os. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.: osiągnięcie wskaź. efektywności społ.-zatrudn. na poz. co najmniej 34%, w tym
wskaź. efektywności zatrudn.na poz. co najmniej 30%. 2/ W odniesieniu do os. o znacznym st. niepełnospr., os. z niepełnospr. intelektualną oraz os. z niepełnospr.
sprzężonymi: osiągnięcie wskaź. efektywności społ.-zatrudn. na poz. co najmniej 34%, w tym wskaź. efektywności zatrudn.na poz. co najmniej 20%. Co najmniej
60% os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. uzyska kwalif. i/lub kompetencje zawod. (min. 36 os.).

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJA NOWY STAW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

955 667,50

955 667,50

812 317,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

OTWARCI NA ZMIANĘ

Projekt partnerski:LIDER: S.T.R. PROJECT STANISŁAW ROMANISZYNPARTNER: Fundacja Ekspert - Kujawy GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 31.07.2020 RPLU.11.01.00-06-0199/17
r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 80 (44K/36M) osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w rozumieniu KC w województwie lubelskim, pozostających bez zatrudnienia, spośród których 100%
(44K/36M) to osoby z niepełnosprawnościami [KRYT.PREMIUJĄCE 4] Wsparcie w projekcie (udzielane w ramach 5 ZADAŃ) obejmie:identyfikację deficytów i
możliwości każdego UP i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji obejmujących usługi aktywnej integracji i rehabilitacji społeczno-zawodowejwsparcie
psychologa/coacha metodą life coachinguPakiet Usług Podstawowych (zindywidualizowane wsparcie: fizjoterapeuta, zajęcia aktywności fizycznej)trening
kompetencji społ.-zawodowychgrupowe poradnictwo zawodowe i indywidualne prawno-obywatelskieszkolenia służące zdobyciu nowych
kompetencji/kwalifikacji zawodowych6-miesięczne staże dla 44 UPpośrednictwo pracy GŁÓWNE REZULTATY PROJ.: Do 4 tygodni po zakończeniu udziału w
proj.:uzyskanie kwalifikacji przez min.35% UP, a łącznie kwalifikacji lub kompetencji przez min.60% UPstatus poszukujących pracy - min. 47,5% UPstatus
pracujących (w tym na własny rachunek) - min. 20% UP Oraz efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po zakończeniu udziału w proj. (por.pkt.3.1.1).
OKRES REALIZACJI: 02.11.2018-31.07.2020

S.T.R. PROJECT STANISŁAW ROMANISZYN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 519 374,91

1 519 374,91

1 291 468,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-11-02

2020-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

RPLU.11.01.00-06-0181/16

RPLU.11.01.00-06-0186/17

RPLU.11.01.00-06-0196/17

Kużnia aktywności

Cel- zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społecznej i zawodowej 60 (36 kobiet) niepracujących osób z niepełnosprawnościami z woj.
lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji oraz podjęcie zatrudnienia przez 17 UP w terminie od 1.01.2019 do 30.11.2019 Grupa
docelowa: 60 osób (36 kobiet) niepracujących osób z niepełnosprawnościami z woj. lubelskiego, w tym min.20% -12 UP o znacznym stopniu niepełnosprawności,
osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Działania: 1.Diagnoza kompetencji-ścieżka reintegracji dla 100% UP
2. Poradnictwo specjalistyczne i trening umiejętności społecznych dla 60 UP 3. Pośrednictwo pracy dla 60 UP 4. Szkolenia zawodowe dla 60 UP 5. Staze
zawodowe dla 55 UP. Rezultaty: 1.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:-20
2.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu:-27 3.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek.):17 P zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym na poziomie min.30%; - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną
oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie min. 20% Projekt zakłada osiagniecie poziomu efektywności społecznej-34%, w tym dla osób ze
znacznym stopniu niepełnosprawności,osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi -34%

Krok w Przyszłość

RPLU.11.01.00-06-0200/17

POLSKA FUNDACJA ROZWOJU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

798 006,75

798 006,75

678 305,73

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób z niepełnosprawnościami (36K,2460M) zagrożonych
RPLU.11.01.00-06-0203/17
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. lubelskiego do 12.2019 r. 60 osób z niepełnosprawnością (36K, 24M), doznających wykluczenia społecznego
zgodnie z katalogiem osób, które można zaliczyć do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym określonym w Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Projekt jest
skierowany do grup docelowych z WL (pracują lub zamieszkują na obszarze WL w rozumieniu przepisów KC). Aktywizacja społeczna i zawodowa odbywać się
poprzez następujące działania: Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IŚR Wsparcie o charakterze społecznym Wsparcie o charakterze
zawodowym GŁ.WSKAŹNIKI: L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 48UP; L. osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu -27UP; L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 12UP; L. osób z niepełnospr objętych wsparciem w progr -60UP
L.osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w progr -60UP Termin: 10.2018-12.2019 Obszar: woj. lubelskie

ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 001 271,00

1 001 271,00

851 080,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

CENTRUM AKTYWNOŚCI

CELEM GŁÓWNYM proj. jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych 20 osób w wieku 18-64 lat, w tym 11K i 9 M pozostających
bez zatrudnienia (bezrobotni), w tym 4 (3K)os.niepełnosprawnych,korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie powiatu świdnickiego poprzez udział
w programie reintegracji społeczno-zawodowej w okresie do 31.05.2020 r. Ścieżka reintegracyjna stworzona indywidualnie dla każdego UP, z wykorzystaniem
usług aktywnej integr. o charakterze społ., zawod., edukac. i zdrowotnym,/Kryt. form. spec.4 . Realiz.programu reintegracji społ.-zawod.zakłada wsparcie służące
poprawie dostępu do usług reintgeracji społ i zawod. realizowanych przez CIS Projekt zakłada wsparcie w zakresie: 1.poradnictwa zawodowego i
psychospołecznego obejmujące: idetyfikację i diagnozę potrzeb 20 (11 K) UP, indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne i poradnictwo zawodowe
2.treningi i warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności społecznych,w tym trening kompetencji społ., indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne i
psychoedukacyjne, grupy wsparcia, wsparcie pracownika socjalnego 3.reintegracja zawodowa 20 UP- warsztaty zawodowe w grupach monitoring,
gastronomiczno-spoż.,poligraficzno-drukarskiej, konserwacyjno-porządk. oraz pośrednictwo pracy i wyjazdy studyjne. 4. szkolenia zawodowe dla 10 UP 5. 6miesięczne staże zawodowe dla 20 UP Proj. ma na celu wzrost kwalif. zawod. i kompetencji społ. u min. 7 (4K) UP, zwiększenia wiedzy n.t poruszania się po rynku
pracy,motywacji do działania i zmiany oraz zwiększenia wiary we własne możliwośći, podjęcie zatrudnienia przez min. 6( 4 K) UP.

STOWARZYSZENIE POSTIS

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

961 235,00

961 235,00

817 049,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-05-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

MOST DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Cel główny projektu: Zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższone kwalifikacje 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w
RPLU.11.01.00-06-0206/17
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji - do VIII.2020
Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub
wsparcie psychologiczne

STOWARZYSZENIE NATANAELUM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

3 830 489,00

3 830 489,00

3 255 915,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Od bierności do aktywności

Celem projektu jest aktywizacja sołeczno-zawodowa 60 osób z niepełnosprawnościami (36K,24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj.
lubelskiego wyłącznie z gmin, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla
województwa lubelskiego do 11.2019 r poprzez realizację: poradnictwa psychologiczno - społecznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
warsztatów miękkich kompetencji zawodowych, szkoleń/kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, 3 miesięcznych saży oraz poradnictwa
zawodowego. 60 osób z niepełnosprawnością (36K, 24M), doznających wykl społ zg z katalogiem osób, które można zaliczyć do grupy osób wykluczonych lub
zagrubóstwem i wykluczeniem społecznym określonym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Projekt jest skier do grup doc z z gmin, na terenie których odsetek osób korzyst ze świadczeń pomocy
społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego (pracują lub zamieszkują na tym obszarze w roz. przepisów KC). Aktywizacja społeczna i
zawodowa odbywać się poprzez nast działania: Indywid diagnoza społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IŚR Wsparcie o charakterze społ Wsparcie o charakterze
zawodowym GŁ.WSKAŹNIKI: L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykl społecznym, które uzyskały kwalif po opuszczeniu programu – 30UP; L. osób zagrożonych
ubóstwem lub wykl społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu -27UP; L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykl społecznym pracujących po
opuszczeniu programu : 14UP; L. osób z niepełnospr objętych wsparciem w progr -60UP L.osób zagrożonych ubóstwem lub wykl społecznym objętych wsparciem w
progr -60UP Termin: 10.2018-11.2019 Obszar:gminy, na terenie których odsetek osób korzyst ze świadczeń pomocy społz powodu ubóstwa jest wyższy niż śr dla
woj. lubelskiego (Spr MPi

RPLU.11.01.00-06-0207/17

FUNDACJA AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

951 846,00

951 846,00

809 069,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2019-11-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

NOWE MOŻLIWOŚCI

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 31.07.2020 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 80 (44K/36M) osób
wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w rozumieniu KC w województwie
lubelskim, pozostających bez zatrudnienia, spośród których 100% (44K/36M) to ON. Wsparcie w proj:identyfikacja deficytów i możliwości każdego UP i
opracowanie IŚRlife coachingPakiet Usług Podstawowych (fizjoterapeuta, zajęcia aktywności fizycznej)trening kompetencji społ.-zawodowychgrupowe
poradnictwo zawodowe i indywidualne prawno-obywatelskieszkolenia zawodowe6-miesięczne staże dla 44 UPpośrednictwo pracy GŁÓWNE REZULTATY: Do 4 tyg.
po zakończeniu udziału w proj.:uzyskanie kwalifikacji przez min.35% UP, a łącznie kwalifikacji lub kompetencji przez min.60% UPstatus poszukujących pracy-min.
47,5% UPstatus pracujących (w tym na własny rachunek)-min. 20% UP Oraz efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 mcy po zakończeniu udziału w proj. (por.pkt.3.1.1). OKRES REALIZACJI: 02.11.2018-31.07.2020 ŹRÓDŁA: 1. Analiza syt. na rynku pracy w WL'16 2. Dane WUP’17 3.
Aktywność ekon. ludności w WL w II kw.’17 4. BDL, GUS 5. Syt. K na rynku pracy w PL'14 6. O roli K w rodzinie'13 7. Dane po konferencji z dnia 22.06.2016 Kromka
chleba z sercem-podsumowanie POPŻ'15 8. Inf. na temat podst.wsk. ubóstwa w PL'16 9. Aktywizacja społ. i zawod.ON–problemy i wyzwania'12 10. Ocena
zasobów pomocy społ.za'16,ROPS Lublin'16 11. Potrzeby i oczekiwania pracodawców,LORP'14 12. Badanie skuteczności wsparcia w ramach komponentu
region.POKL'07-13 13. Regionalny Program Pomocy Społ. i Włączenia Społ.'16-20,ROPS Lublin'15

RPLU.11.01.00-06-0209/17

CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA "ROMANISZYN" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

1 519 374,91

1 519 374,91

1 291 468,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-11-02

2020-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Lepsza przyszłość

Celem głównym projektu jest Aktywizacja społeczno- zawodowa 50 osób (30K i 20M) z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
zamieszkujących woj.lubelskie poprzez realizację kompleksowego Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w okresie od 1.01.2019
do 31.12.2019 Głowne rezultaty: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-15 osób,Liczba
osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-16 os.,Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po
opuszczeniu programu-23 os.Grupę docelową w ramach projektu stanowią os. wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub os. zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym powyżej 18 r.życia z terenu woj. lubelskiego (100% stanowią mieszkańcy co najmniej 2 gmin, na terenie których odsetek os.
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego a Wnioskodawca podpisze z OPS porozumienie o
współpracy w zakresie koordynacji aktywizacji społeczn –zawodowej UP, którzy zostali objęci działaniami aktywizacji zawodowej) w tym w szeczególności: osoby
z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) - 50 os.(30K i 20M)- 100%UP. Głównym zadaniem jest realizacja Programu Integracji Społecznej i
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w oparciu o narzędzia aktywnej integracji z grupy społecznej i zawodowej.

RPLU.11.01.00-06-0210/17

CENTRUM KSZTAŁCENIA PROEUROPEJSKIEGO POLICEALNE STUDIUM ZAIH IWONA
ŻEBROWSKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

701 225,00

701 225,00

596 041,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Ekspress do zatrudnienia

Cel główny projektu: Zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższone kwalifikacje 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w
RPLU.11.01.00-06-0211/17
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji - do XII.2020
Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub
wsparcie psychologiczne

FUNDACJA ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WSPÓLNOTA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

4 174 155,00

4 174 155,00

3 548 031,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Szansa na niezależność!

Cel projektu: wzrost integracji społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 60 (33K, 27M) osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych
RPLU.11.01.00-06-0212/17
wykluczeniem społ, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 - 64 lat (spełnia kryt.spec.for nr9), zamieszkujących na ter.woj. lubel, poprzez udział w
kompleks.progr. integracji społecz i zawod realizowanym w trakcie trwania pr. 01.12.2018-31.12.2019. W trakcie rekrutacji do pr. UP zostaną zobligowani do
dostarczenia dokum potwierdz osiągnięcie efektywności społecznej i zatrudnieniowej przez uprawnione do tego podmioty do 3 m-cy po zakończeniu udziału pr.
FFM dokona weryfikacji oraz przedłoży IOK wyniki pomiaru efektywn społ. i zatrud.uzyskanej przez UP, zg.z Wyt.MIiRw zakresie realizacji przed.w obszarze
włącz.społ.(...)2014-2020 Pr.speł kryteria form spec.nr: -nr 3zakłada przeprow diagnozy potrzeb UP. W pr.będą stosowane inst. aktywizacji zawodowe więc w
przygot. diagnozy będzie uczest. doradca zaw i stworzona zostanie dla UP ind.ścieżki reintegracji z uwzgl. diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału nr 4:Wsparcie GD odbywać się będzie z wykorzys usług aktywnej integracji o charakt społ lub zawod lub eduk lub zdrow.Dział.w zakresie aktywi zawod nie
będą stanowić pierwszego elementu realizacji ścieżki reint, zaś dział. w zakr. aktywiz eduk. będą powiązane z dział. w zakresie aktyw.zawod - nr 8:z każdym UP
podpisane zostaną umowy, na wzór kontraktu socjalnego W pr.była i będzie przestrzegana zasada dostępności dla ON na każdym etapie planowania pr.czyli
analizy,definiowania celów,planow.działań,budżetu, określania rezultatów i podczas jego realizacji - projekt będzie realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. dokończono w XI. Uzasadnienie wydatków cz. 2 i metodo.wyli.dofin.

FUNDACJA FUGA MUNDI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

939 822,00

939 822,00

798 848,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-12-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompetentni zawodowcy

Cel główny projektu: Zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższone kwalifikacje 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w
RPLU.11.01.00-06-0216/17
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji - do XII.2020
Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub
wsparcie psychologiczne

FUNDACJA ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WSPÓLNOTA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

4 174 155,00

4 174 155,00

3 548 031,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

AKTYWNE WŁĄCZENIE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Cel główny:Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno–zawodowej 300 osób wyklucz. lub zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ., mających
status OB/pozost. bez zatrudn., w wieku 18-55 lat(152K,148M), z terenu WL(zamieszk. na tym terenie w rozumieniu KC), poprzez realizację kompleksowego progr.
aktywizacji obejm. m.in. identyf. potrzeb, IPD, doradztwo psychol., szkolenia, pośrednictwo pracy i staże oraz podjęcie zatrudnienia przez 91 UP do 30.09.2020r.
Główne rezultaty: Liczba os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu-150 Liczba os.zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)-91 GD projektu stanowi 300
os.wyklucz.bądź zagroż.ubóstwem lub wyklucz. społ.(152K,148M)zamieszk. w WL(osoby zamieszk. ten obszar w rozumieniu KC),w wieku 18–55 lat,w szczególności:
os.pozost.bez zatrudn.,OB zarejestr. w PUP,należące do III profilu pomocy,osoby o niskich kwalifik.,OzN.GD to os.najbardziej oddalone od RP,doświadcz.
złożonych problemów powod. ubóstwo i wykl.społ.wymagające kompleks.wsparcia z wykorzyst. instrumentów aktyw.społ.,eduk. i zawod.,korzyst. ze wsparcia OPS.
Główne zadania w ramach proj.:ident.potrzeb UP i oprac.IPD,doradztwo psych,szkol.zaw.,staże,pośr.pracy. Beneficjent,zgodnie z celem Dz.11.1-zahamowanie
zjawiska uzależnienia od pom.społ.,dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społ.i poprawa dost.do r.pracy os.wykluczonych bądź zagrożonych wykl.społ.w
regionie,realizować będzie przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji społ.i zaw. i integracji społ.os. i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społ.Dzięki realizacji proj.a w nim kompleksowych progr.aktywizacji i usług reintegracji i rehabilitacji społ.–zaw. i objęciem,możliwie najszerszej grupy
BO,wdrożeniu standardów i wykorzystaniu nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji,realizacja proj.obejmująca 2 typy proj.włączenia społ.o

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW KULKA S C ZDZISŁAW URSZULA MACIEJ MONIKA
KULKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

6 022 437,30

6 022 437,30

5 119 071,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2020-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

ADAPTON

Cel główny projektu: Zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższone kwalifikacje 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w
RPLU.11.01.00-06-0218/17
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji - do IX.2020
Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub
wsparcie psychologiczne

FUNDACJA ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WSPÓLNOTA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

4 174 155,00

4 174 155,00

3 548 031,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2020-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Czas na sukces!

Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 50(27K, 23M) osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych
RPLU.11.01.00-06-0219/17
wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkujących na terenie WL(w rozumieniu przepisów KC), poprzez udział w
kompleksowym programie integracji społecznej i zawodowej realizowanym w trakcie trwania projektu (01.01.2019-30.11.2019) oraz podjęcie zatrudnienia przez
min. 11 UP do 30.12.2019r. Pr.speł kryteria form spec.nr: -nr 3 zakłada przeprow diagnozy potrzeb UP. W pr.będą stosowane inst. aktywizacji zawodowe więc w
przygot. diagnozy będzie uczest. doradca zaw i stworzona zostanie dla UP ind.ścieżki reintegracji z uwzgl. diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału nr 4:Wsparcie GD odbywać się będzie z wykorzys usług aktywnej integracji o charakt społ lub zawod lub eduk lub zdrow.Dział.w zakresie aktywi zawod nie będą
stanowić pierwszego elementu realizacji ścieżki reint, zaś dział. w zakr. aktywiz eduk. będą powiązane z dział. w zakresie aktyw.zawod - nr 8:z każdym UP
podpisane zostaną umowy, na wzór kontraktu socjalnego W pr.była i będzie przestrzegana zasada dostępności dla ON na każdym etapie planowania pr.czyli
analizy,definiowania celów,planow.działań,budżetu, określania rezultatów i podczas jego realizacji - projekt będzie realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla ONoraz zasady równości szans Ki M w ramach fund.unijnych na lata 2014-2020
Formy wsparcia dla wszystkich UP: • Diagnoza potrzeb i um.na wz.kontr.socj. • Indywidulane doradztwo psychologiczne • Poradnictwo prawne i poradnictwo
zawodowe • Treningi kompetencji psychospołecznych • Warsztaty rozwoju kompetencji cyfrowych związanych z rynkiem pracy • Pośrednictwo pracy i wsparcie
trenera pracy Formy wsparcia w zależności od potrzeb i możliwości UP(zg.z diagnozą i ścieżką reintegr.): • Szkolenia • Staże zawodowe

FUNDACJA HEROS

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

721 306,62

721 306,62

613 110,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Bez barier na lubelskim obszarze metropolitalnym. Edycja druga

Cel główny projektu: Zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższone kwalifikacje 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w
RPLU.11.01.00-06-0220/17
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji - do IX.2020
Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub
wsparcie psychologiczne

POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC
POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

4 174 155,00

4 174 155,00

3 548 031,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2020-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Akademia przyszłości. Edycja druga

Cel główny projektu: Zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższone kwalifikacje 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w
RPLU.11.01.00-06-0221/17
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji - do IX.2020
Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub
wsparcie psychologiczne

POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC
POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

4 174 155,00

4 174 155,00

3 548 031,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2020-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.01.00-06-0204/17

RPLU.11.01.00-06-0217/17

VIA SUBSYDIUM

Cel glówny projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu
RPLU.11.01.00-06-0222/17
ustawy z dn.19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) oraz os.niepełnosprawne w rozumieniu ust.z dn.27.08.1997r.o
rehabilitacji zawodowej i społecznej... (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację
kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej - do IX.2020 Grupę docelową w ramach projektu stanowią
(zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu
województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny
efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą zatrudnienie. Wsparcie w ramach projektu: Zadanie 1:
Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy: diagnoza zaburzeń psychicznych,
doradztwo zawodowe, diagnoza psychologiczna,mentoring,coaching, warsztaty. Zadanie 2: Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: PROGRAM
REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący:warsztaty, treningi, szkolenia w zakresie kwalifikacji/kompetencji zawodowych Zadanie 3: Usługa aktywnej
integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo pracy i staże Zadanie 4: Usługa aktywnej
integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne

JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

4 375 175,00

4 375 175,00

3 718 898,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2020-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompas aktywności

Cel glówny projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy RPLU.11.01.00-06-0223/17
z dn.19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) oraz os.niepełnosprawne w rozumieniu ust.z dn.27.08.1997r.o
rehabilitacji zawodowej i społecznej... (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację
kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej - do IX.2020 Grupę docelową w ramach projektu stanowią
(zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu
województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny
efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą zatrudnienie. Wsparcie w ramach projektu: Zadanie 1:
Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy: diagnoza zaburzeń psychicznych,
doradztwo zawodowe, diagnoza psychologiczna,mentoring,coaching, warsztaty. Zadanie 2: Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: PROGRAM
REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący:warsztaty, treningi, szkolenia w zakresie kwalifikacji/kompetencji zawodowych Zadanie 3: Usługa aktywnej
integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo pracy i staże Zadanie 4: Usługa aktywnej
integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne

JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

4 375 175,00

4 375 175,00

3 718 898,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2020-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

AKADEMIA PRACY 2

Cel glówny projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy RPLU.11.01.00-06-0224/17
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej - do
XII.2020 Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub
wsparcie psychologiczne

EUROPEJSKA PLATFORMA EDUKACYJNA SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

4 369 793,00

4 369 793,00

3 714 324,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

SAMODZIELNI i AKTYWNI 2

Cel glówny projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu
RPLU.11.01.00-06-0225/17
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej - do
XII.2020 Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą
zatrudnienie. Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy:
diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4.
Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub
wsparcie psychologiczne

EUROPEJSKA PLATFORMA EDUKACYJNA SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

4 369 793,00

4 369 793,00

3 714 324,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Reaktywacja 2017+

Projekt skierowany jest do 34 osób (w tym min. 20K) w wieku 25 lat i więcej, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym zamieszk. obszar realizacji projektu, tj. teren woj. lubelskiego (powiat rycki)
pozostających bez zatrudnienia, w tym os. zarejestrowanych w
PUP (wyłącznie osoby, dla których ustalono III profil pomocy) oraz niezarejestrowanych,które mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacji społecznej u min. 80%UP, tj. 27os. spośród 34 os. w wieku 25 lat i więcej,
poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społ.-zawod. i opracowanie ścieżki reintegracji dla każdej os.objętej wsparciem projektu do
30.09.2019r. Osiągniecie celu zrealizowane zostanie poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie społeczno – zawodowe 10 os. (w tym min. 6K) w
ramach Programu Aktywizacja i Integracja – PAI oraz działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej dla klientów ośrodków pomocy społecznej, 24os. (w
tym min. 14K). Podejmowane w toku realizacji projektu działania charakteryzują się kompleksowością i stanowią połączenie kilku odpowiednio dobranych usług i
instrumentów, które przyczynią się do podjęcia zatrudnienia. Jest to:
1. Indywidualna diagnoza społeczno – zawodowa Uczestników/Uczestniczek projektu wraz z oporowaniem ścieżki reintegracji dla każdej osoby objętej
wsparciem projektu. 2. Wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych.3. Wsparcie grupowe w
zakresie podniesienia kompetencji zawodowych. 4. Szkolenie zawodowe. 5. Staże. 6. Indywidualne pośrednictwo pracy.

GMINA RYKI / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYKACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

605 977,50

605 977,50

515 080,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2019-09-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda

Celem głównym projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie "Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda" jest aktywizacja
RPLU.11.01.00-06-0229/17
społeczna i zawodowa 24osób (w tym 14K i 10M) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
(pozostających bez pracy i bezrobotnych-III profil)-klientów ośrodka pomocy społecznej z terenu gminy Dębowa Kłoda, prowadząca do nabycia kwalifikacji
zawodowych i podjęcia zatrudnienia w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2019 r. Główne rezultaty projektu to: WSKAŹNIKI PRODUKTU - Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie- 24 osoby - WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-14 osób - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 7 osób - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek.)-6 osób. Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego - zamieszkujące gminę Dębowa Kłoda -24 osoby (14 K i 10 M), które nie pracują (są
nieaktywne zawodowo)-20 osób i 4 os. bezrobotne III profil. Zadania realizowane w ramach projektu to:Diagnoza potrzeb,Praca socjalna, PAI, Aktywna integracjainstrumenty zawodowe, Aktywna integracja-instrumenty społeczne, Zasiłki i pomoc w naturze. Działania w ramach projektu będą adekwatne do zdiagnozowanych
specyficznych potrzeb grupy docelowej m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania dla każdego z uczestników projektu. Każdy z uczestników
zostanie objęty kontraktem socjalnym.

GMINA DĘBOWA KŁODA/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBOWEJ KŁODZIE EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

476 024,62

476 024,62

404 620,92

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

AKTYWNY OBSZAR REWITALIZACJI W GMINIE MIĘDZYRZEC PODLASKI - Kompleksowy program aktywizacji społecznozawodowej mieszkańców

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 27 klientów GOPS w Międzyrzeczu Podlaskim wykluczonych lub
RPLU.11.01.00-06-0233/17
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji
społeczno–zawodowej do końca VI 2020 r. Grupę docelową stanowią osoby wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem lub osoby zagrożone ubóstwem i
wykluczeniem społecznym zamieszkujące Gminę Międzyrzec Podlaski. Projekt zakłada realizację 2 narzędzi wsparcia uczestników projektu: 1. Program
Aktywizacja i Integracja bezrobotnych klientów GOPS, zgodnie z art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w formie instrumentów
aktywizacji zawodowej (prace społecznie użytecznych) oraz społecznej (grupowe, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, warsztaty i grupy wsparcia).
2. Aktywna integracja o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym pozostałych klientów GOPS pozostałych klientów ośrodka pomocy społecznej, które
zostaną objęte wsparciem w postaci instrumentów aktywizacji społecznej (treningi, warsztaty kompetencji społecznych), edukacyjnej (szkolenia) i zawodowej
(staże zawodowe). Ze wszystkimi uczestnikami projektu zostaną zawarte kontakty socjalne.Ponadto UP zostaną objęci wsparciem finansowym (zasiłki) oraz pracą
socjalną.Dzięki projektowi 27 osób (14 kobiety i 13 mężczyzn) z Gminy Międzyrzec Podlaskim będzie miało szansę na zmianę swojego statusu na rynku pracy.
Pożądana zmiana zostanie potwierdzona w poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu i produktu projektu. Projekt przyczyni się wykorzystania
nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji, a także do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań GOPS na rzecz włączenia społecznego.
Ponadto realizacja projektu oparta będzie na wzajemnej współpracy Ośrodka z PUP zgodnie z zawartym porozumieniem co przyczyni się do zintegrowania działań
wobec wspólnych klientów.

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
MIĘDZYRZECU PODLASKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

437 366,80

437 366,80

371 761,78

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 15 Klientów MOPS we Włodawie wykluczonych społecznie lub zagrożonych RPLU.11.01.00-06-0234/17
wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej. Projekt skierowany jest do 15
mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (8 K i 7 M) w wieku aktywności zawodowej (21 - 64 lata) w szczególności pozostających bez pracy i bezrobotnych z
ustalonym III profilem pomocy oraz osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada dla 10 osób (5 K i 5 M) z ternu Gminy Miejskiej Włodawa z ustalonym III profilem
pomocy Indywidualny Plan Działania (IPD) oraz realizację PAI. Na realizację PAI planowane jest podpisanie porozumienia między Powiatowym Urzędem Pracy we
Włodawie a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włodawie na organizację PAI. Dla pozostałych 5 osób (3 kobiet i 2 mężczyzn) wsparcie w postaci IPD,
certyfikowane szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe.Każdy uczestnik projektu w ramach wkładu własnego gminy otrzyma dodatkowe wsparcie w postaci
zasiłków. W ramach pracy socjalnej z każdym Uczestnikiem Projektu podpisany zostanie kontrakt socjalny. Do kluczowych rezultatów projektu należy uzyskanie
kwalifikacji przez 5 osób (3 K i 2 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ponadto 26,7% UP czyli 4 osoby (2K i 2 M) podejmą zatrudnienie po
zakończeniu projektu, w tym jedna osoba niepelnosprawna.Projekt zakłada więc osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie 26,7 %, a w
przypadku os. niepelnosp na poziomie 50%. U 6 UP ( w tym 1 niepełnosp.) czyli 40% wszystkich osób biorących udział w projekcie nastąpi wzmocnienie motywacji
do podjęcia pracy oraz zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności, 2 osoby (2 K) czyli 13,3% stanowią osoby niepełnosprawne. Projekt jest zgodny z
zasadą niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosp. oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz z SZOOP RPO WL.

GMINA MIEJSKA WŁODAWA/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁODAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

122 550,00

122 550,00

104 167,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2019-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Bliżej pracy - kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów OPS Gminy
Wierzbica

Głównym celem proj.est zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej,dziedziczenia biedy oraz poprawa dostępu do rynku pracy poprzez objęcie
kientów OPS w Wierzbicy, mających miejsce zamiesz/zameld. na terenie G.Wierzbica, zaliczanych do gr. wykluczonych lub zagroż.biedą i wyklucz.społ.24
uczestn.(15K i 9M) IPD, realizacją Kontraktów Socjalnych, skierowaniem i realizacją zajęć w ramach PAI,w przypadku 10K i M oraz skierowaniem i realizacją
zajęć z zakr.reintegracji spol.i zawod w ramach KIS w przypadku 5K i 5M na ter.Gminy Wierzbica w okr.od 2.01.2017 do 31 12.2018 r. Grupę docel.będą stanowiły
os.wykluczone(w tym dotkniete ubóstwem) lub os.zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem społ, mające zamieszk./zameld.na ter.Gminy Wierzbica, w tym w
szczególn:os. pozostające bez zatrudnienia 24 uczestn.15K i 9M w tym:os. bezrobotne należące do III gr.osób sprofilow.jako oddalone od rynku pracy w rozum.
art.33 ustawy z dn.20.04.2004r.14 uczestn, w tym 10 K i 4M; w tym os.o niskich kwalifik.8K i 4 M, (min.50%)oraz niepełnospr.1K. Grupę będzie stanowiło:w
ramach I edycji: 10K i 2M, w ramach II edycji: 5K i 7M Zadania realiz w ramach proj: 1.Opracowanie IPD; 2. Realizacja działań w ramach PAI; 3. Realizacja
działań w ramach KIS. Projekt będzie realiz.w okr.od 2 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 (zg.z wytyczn.okr. n+3, gdzie n rozumiane jest jako rok, w którym zostanie
podpisana um.o dofinans. Zakładane wskaźniki rezultatu bezpośredniego: liczba os.zagroż.ubóstwem lub wyklucz.społ, które uzyskały kwalif.po opuszczeniu
programu4K i 4M liczba os.zagroż.ubóstwem lub wyklucz.społ.poszukujacych pracy po opuszczeniu progr.3K i 2M liczba os.zagroż.ubóstwem lub
wyklucz.społ.pracujących po opuszcz.progr.(łącznie z pracującymi na własny rachunek)4K i 2M wskaźniki produktu: liczba os.zagrożonych ubóstwem lub
wyklucz.społ., objętych wsparciem w progr.24os. 15K i 9M; liczba os.z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w progr.1K

RPLU.11.01.00-06-1015/16

GMINA WIERZBICA/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBICY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.1. Aktywne włączenie

Brak poddziałania

253 000,00

253 000,00

215 050,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-02

2018-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

„Partnerstwo dla Ciebie – Gminna Sieć Partnerstwa PES i JST – na rzecz rozwoju lokalnych usług społecznych z tworzeniem
warunków do opieki domowej.”

Celem głównym projektu jest rozwój i upowszechnianie form wsparcia środowiskowego, poprzez tworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) w
gminie Susiec dla 30 osób z terenu gminy Susiec i Tomaszów lub. świadczącego usługi społeczne w społeczności lokalnej oraz tworzenie warunków do opieki
domowej z funkcją wypożyczalni sprzętu , rehabilitacyjnego w miejscu zamieszkania dla 60 osób niesamodzielnych z terenu G Skierbieszów , Sawin i Susiec w
okresie do 30.09.2021r. W ramach projektu utworzymy DDP w gminie Susiec, biura wsparcia osób niesamodzielnych z wypożyczalnią sprzętu pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego i wspomagającego, gdzie obejmiemy wsparciem UO i SUO 90 osób z terenu gmin wiejskich w ramach opieki domowej . W wyniku realizacji
projektu powstanie 30 miejsc opieki w DDP, 60 miejsc opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi dostosowane do potrzeb i oczekiwań opiekunów i
uczestników projektu. Główne zadania projektowe to: - Utworzenie i dostosowanie dla osób niepełnosprwnych Dziennego Domu Pomocy - Adaptacja z
dostosowaniem dla osób niepełnosprwnych pomieszczeń na biuro i pomieszczenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego
wraz z otoczeniem oraz zakup wyposażenia na potrzeby projektu - Świadczenie usług opiekuńczych (UO) i specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) w
poszczególnych gminach.

RPLU.11.02.00-06-0001/18

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PARTNER

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

2 919 838,50

2 919 838,50

2 481 862,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2021-06-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie

Cel główny projektu: Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 160 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z terenu dzielnicy
Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu samopomocy do 2021 r. Główne
rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 30 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 160 Grupa Docelowa: 160 osób (112K i 48M),
mieszkańców Lublina, dzielnicy Stare Miasto oraz przyległych ulic. Są to rodziny, w tym rodziny z dziećmi w wieku powyżej 15 lat, wykluczone i zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wg. definicji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR 2014-2020), jako najbardziej potrzebujące kompleksowego wsparcia. Główne zadania: Poradnia z Samopomocową Grupą
Wsparcia Poradnia z Klubem Młodzieży Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych Muzykoterapia/choreoterapia Aktywizacja zawodowa Aktywizacja życiowa
Trening umiejętności spędzania czasu wolnego Aktywizacja społeczna

RPLU.11.02.00-06-0002/18

KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓW W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

455 472,50

455 472,50

387 151,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Klub Seniora w Gminie Jabłonna

Celem głównym niniejszego projektu jest aktywizacja i integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 20 osób starszych (15 kobiet, 5 mężczyzn)
powyżej 60 roku życia, będących w wieku poprodukcyjnym wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez działalność Klubu
Seniora w Gminie Jabłonna (m.in. poprzez organizację warsztatów muzycznych, plastycznych, rękodzieła, edukacyjnych oraz zajęć rekreacyjnych, a także
działalności kulturalnej), w terminie 01.09.2018-30.09.2020 r. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do zmiejszenia poczucia samotności uczestników projektu,
a także do ich aktywizacji społecznej. Klub Seniora utworzony w ramach projektu będzie m.in. integrował, rozbudzał zainteresowania i potrzeby kulturalne,
edukował, upowszechniał zdrowy styl życia, a także zmieniał wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do
wzrostu dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 20 uczestników projektu, a w rezultacie do wziększenia o 20 liczby wspartych miejsc świadczenia
usług społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Jabłonna. Grupę docelową w niniejszym projekcie stanowi 20 osób starszych (15 kobiet, 5 mężczyzn) powyżej 60
roku życia, będących w wieku poprodukcyjnym wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. 3 osoby z
niepełnosprawnościami (2 kobiety, 1 mężczyzna), osoby niesamodzielne, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, zamieszkujące (w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego) na terenie Gminy Jabłonna. 100% grupy docelowej stanowią osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych
zgodnie z klasyfikacją terenów wskazaną w Regulaminie konkursu.

RPLU.11.02.00-06-0003/18

GMINA JABŁONNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

616 612,50

616 612,50

524 120,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-09-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Partnerstwo dla Ciebie – Świadczenie usług opiekuńczych i opiekuńczo specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla
osób niesamodzielnych z terenu miasta Zamość.

Celem głównym projektu jest rozwój i upowszechnianie form wsparcia środowiskowego poprzez tworzenie warunków do opieki domowej z funkcją wypożyczalni
sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w miejscu zamieszkania dla 50 osób niesamodzielnych z terenu Miasta Zamość w okresie do
30.09.2020r. W ramach projektu utworzymy biuro wsparcia osób niesamodzielnych z wypożyczalnią sprzatu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i
wspomagającego, gdzie obejmiemy wsparciem usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 50 osób w miejscu zamieszkania z terenu
Miasta Zamość. W wyniku realizacji projektu powstanie 50 miejsc opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi dostosowane do potrzeb i oczekiwań
opiemkunów i uczestników projektu. Główne zadania projektowe to: - adaptacja pomieszczeń na biuro i pomieszczenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
pielęgnacyjnego i wspomagającego wraz z otoczeniem oraz zakup wyposażenia na potrzeby projektu - Rekrutacja uczestników do projektu - Świadczenie usług
opiekuńczych (dalej UO) - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i zdrowotnych (SUOiZ)

RPLU.11.02.00-06-0004/17

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PARTNER

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 884 644,40

1 884 644,40

1 601 947,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2020-09-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Teraz pora na Seniora

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej, w formie Klubu
Seniora dla 50 osób 60+ wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Łuków do 31.08.2020r. Zakłada się realizację
kompleksowych działań na rzecz rozwoju systemu wsparcia. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz
ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom
wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, z niepełnosprawnościami i niesamodzielnym.

RPLU.11.02.00-06-0004/18

GMINA ŁUKÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

667 525,00

667 525,00

567 396,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Gmina Puławy dla Seniorów

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 30 osób starszych lub niepełnosprawnych (20 kobiet i 10 mężczyzn) wykluczonych RPLU.11.02.00-06-0005/17
lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych (socjalnych), rozwój środowiskowych form pomocy i
samopomocy oraz działania wspierające 10 opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Puławy do grudnia 2019 roku. Grupę
docelową stanowi 30 os.(20K,10M) -mieszkańcy Gminy Puławy. Są to os. wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym - os. starsze - os.
z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), -os. niesamodzielne, które się wpisują w Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 W projekcie zaplanowano : 1. Realizację zintegrowanych usług
społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym w miejscu zamieszkania. 2. Rozwój środowiskowych form pomocy i
samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego. 3. Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami
niesamodzielnymi. Główne rezultaty: 30 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu 30 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

GMINA PUŁAWY/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

793 560,00

793 560,00

674 526,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

WSPÓLNY ŚWIAT- większe szanse

Cel główny projektu: wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu autyzmu
RPLU.11.02.00-06-0006/16
w Białej Podlaskiej i powiecie bialskim. W Polsce wiedza na temat autyzmu jest niewielka, brakuje dostępu do specjalistycznych porad, brak badań
przesiewowych pod kątem autyzmu, okres oczekiwania na diagnozę- około pół roku. Im szybciej się ją postawi, tym szybciej można rozpocząć interwencję
terapeutyczną. A to jest kluczowy warunek skuteczności terapii. Grupa docelowa: 1- osoby z autyzmem 2- osoby zagrożone autyzmem 3- otoczenie osób z
autyzmem Aby osiągnąć cel projektu, zaplanowano zadania: 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin i
najbliższego otoczenia: porady lekarza psychiatry, lekarza pediatry, specjalisty do spraw żywienia, psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga i prawnika.
2.Usługi wspierające otoczenie osób z autyzmem: grupa wsparcia dla rodziców, grupa wsparcia i spotkania integracyjne dla rodzeństwa dzieci autystycznych. 3.
Działania profilaktyczne wspierające rodzinę: badania przesiewowe pod kątem autyzmu dzieci w wieku do 3 lat, badania diagnostyczne pod kątem autyzmu.
4.Usługi interwencyjne- wizyty domowe w sytuacji kryzysowej (zachowania agresywne i autoagresywne osób z autyzmem). 5. Zajęcia wspierające funkcjonowanie
osób z autyzmem w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Rezultaty: - wczesne rozpoczęcie terapii dające szanse na wypracowanie umiejętności
komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny lub niewerbalny oraz zwiększenie samodzielności osób z autyzmem, - zwiększenie szans osób z autyzmem
na, w miarę samodzielnie dorosłe życie, przy niewielkiej pomocy otoczenia, - wzrost poczucia własnej wartości, pewności siebie i asertywności rodzeństwa osób z
autyzmem, - zdobycie pewności siebie, umiejętności walki ze stresem, zbudowanie relacji między rodzicami dotkniętymi tym samym problemem, dających
możliwości wsp

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM AUTYSTYCZNYM ORAZ MŁODZIEŻY I
DZIECIOM O POKREWNYCH ZABURZENIACH "WSPÓLNY ŚWIAT"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

965 875,00

965 875,00

820 993,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2020-06-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

RPLU.11.01.00-06-0227/17

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora –
Koło Aktywizacji Społecznej

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 15 osób starszych, niesamodzielnych (w tym 12 kobiet) z gminy Kraśniczyn
oraz poprawa dostępności do usług społecznych użyteczności publicznej poprzez utworzenie klubu seniora do 31.12.2020r. Cel główny będzie realizowany
poprzez cele szczegółowe: 1. Zwiększenie aktywności społecznej 15 osób starszych i niesamodzielnych(w tym 12K) z gminy Kraśniczyn do XII 2020r. 2. Zwiększenie
aktywności fizycznej 15 osób starszych i niesamodzielnych(w tym 12K) z gminy Kraśniczyn do XII 2020r. 3. Zwiększenie integracji społecznej i więzi społecznych
15 osób starszych i niesamodzielnych(w tym 12K) z gminy Kraśniczyn do XII 2020 W ramach projektu przewiduje się zajęcia aktywizujące i terapeutyczne dla 15
K/M starszych niesamodzielnych z gminy Kraśniczyn, poradnictwo psychologiczne, zajęcia z edukacji zdrowotnej i zajęcia z kultury fizycznej oraz zajęcia
kulturalne. Wsparcie będzie realizowane od 03.06.2019 r do 31.12.2020r. Zakłada się realizację następujących wskaźników: -liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 15 (12K/3M) - Liczba wspartych w programie
miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu-1 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 5
(4K/1M) - Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich-15 (12K/3M)

RPLU.11.02.00-06-0006/17

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIE/DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ W ŻUŁOWIE PN. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - REHABILITACYJNY DLA
NIEWIDOMYCH KOBIET

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

165 478,75

165 478,75

140 656,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-06-03

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Utworzenie Klubu Seniora ,,Aktywna Jesień" w Wojsławicach

Głównym celem projektu jest utworzenie Klubu Seniora ,,Aktywna Jesień" co przyczyni się do zwiększenia świadomości i wzrostu aktywności społecznej osób
starszych 60 +, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz poprawie jakości życia osób starszych poprzez poszerzenie dostępu do oferty edukacyjnej i
poprawę jej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji z zakresu technik informatycznych, promocji różnych form aktywności, zdrowego stylu życia
seniorów, w tym profilaktyki prozdrowotnej. Główne rezultaty projektu: utworzenie 1 Klubu Seniora, liczba seniorów objętych wsparciem - min. 25, liczba
doposażonych miejsc dla seniorów - 1 Grupą docelową są seniorzy 60+ z terenu Gminy Wojsławice w liczbie min. 25 osób. Główne zadania: 1. Zajęcia cykliczne w
Kubie Seniora: zajęcia ruchowe (nordic walking, gimnastyka, techniki relaksacyjne), zajęcia prozdrowotne (edukacja zdrowotna, profilaktyka, dobre praktyki),
zajęcia terapeutyczne (biblioterapia, filmoterapia, muzykoterapia), poradnictwo psychologiczne obejmujące proces diagnozowania, profilaktyki i terapii, zajęcia
rozwijające umiejętności i indywidualne zainteresowania stanowiące zagospodarowanie czasu wolnego, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii ( koła zainteresowań, zajęcia komputerowe, fotograficzne itp,) 2. Zajęcia kulturalne oraz zwiększające aktywnośc seniorów w społecznośći lokalnej:
integracja międzypokoleniowa w tym zajęcia zwiększające aktywność i uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym 3. Zadania wspierające realizację
projektu: adaptacja pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami, zakup wyposażenia i sprzętu na zajęcia, zakup schodołaza , zapewnienie transportu na
zajęcia

RPLU.11.02.00-06-0006/18

GMINA WOJSŁAWICE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

796 075,00

796 075,00

676 663,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2021-06-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Klub seniora w Gminie Borki

Cel główny projektu: Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 30 osób (15K, 15M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
RPLU.11.02.00-06-0007/18
społecznym z Gminy Borki poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych do 31.10.2020
r. Główne rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 30 Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 30 Grupa docelowa: Projekt
skierowany jest do 30 os (15K i 15M) wykluczonych, lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecz, (jako najb potrz kompleksowego wsparcia zg. z diagn),
które spełniają warunki: - zamieszkują tereny wiejskie (kryt. Premiuj nr 5), - są mieszkańcami Gminy Borki - mają ukończone 60 lat. Klub Seniora będzie miejscem
spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów (uczestnicy kluby podejmują
odpowiedzialność/decyzyjność w sprawach klubu). Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim
zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania
wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać
czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach. Zadania: 1. Organizacja i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Borki
(03.09.2018-31.10.2020) 2. Zajęcia cykliczne w Klubu Seniora w Gminie Borki (03.09.2018-31.10.2020)

GMINA BORKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

613 100,00

613 100,00

521 135,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-03

2020-10-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Wyrównać szanse

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla rodzin -195 osób (102K,93M), w tym osób wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego oraz zajęcia terapeutyczne w placówce wsparcia dla dzieci
w Gminie Leśna Podlaska do czerwca 2020 roku. W projekcie zaplanowano :Rozwój specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin, w tym przeżywających
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zapewnienie dostępu do poradnictwa w formie stałego dyżurnego punktu poradnictwa oraz
poradnictwa mobilnego.Działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez utworzenie placówki wsparcia
dziennego dla dzieci, oferującej zajęcia/programy socjoterapeutyczne. Grupą docelową projektu to rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne, zamieszkałe na terenie
gminy Leśna Podlaska tj. 195 osób (102K,93M), w tym: osoby w rodzinach z dzieckiem z niepełnosprawnością, niepełnosprawne dzieci. Z poradnictwa będą
korzystać osoby z rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych oraz korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby z otoczenia rodzin, których udział jest
niezbędny dla skutecznego wsparcia uczestników w szczególności z rodzin, gdzie występuje niepełnosprawność. Głównymi rezultatami projektu będzie wzrost
liczby wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, wzrost liczby obiektów dostosowanych do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami oraz wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym.

GMINA LEŚNA PODLASKA/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŚNEJ PODLASKIEJ EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

812 347,50

812 347,50

690 495,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2020-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

PORA DLA SENIORA

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 30 osób zagrożonych ubóstwem i RPLU.11.02.00-06-0008/17
wykluczeniem społecznym z terenu gmin Susiec do 31.12 2020r. Główne rezultaty: liczba seniorów obj, wsparciem-50os liczba dopos. miejsc dla seniorów-30
miejsc liczba utworzonych klubów seniora-1 gr. docelowe: osoby starsze z terenów GS, ZAD. 1 OFERTA ZAJĘĆ CYKLICZNYCH W KLUBIE SENIORA W SUŚCU Zaj.ruchowe,( nordic walking,narty biegowe, gimnastyka, samoobrona,basen, joga, tech. relaksacyjne) -Zaj.terapeutyczne,(biblioterpaia, filmoterapia,
muzykoterapia) -Zaj. prozdrowotne: (m.in. ed. zdrowotna, profilaktyka, dobre praktyki,), -Wsp. psych. ob. proces diagnozowania, profilaktyki i terapii; -zaj. rozwij.
umiej. i indywidulne zainteresowania stan. zagosp. czasu wolnego. -Zaj. edukacyjne z wykorz. nowoczesnych technologii: - koła zainteresowań, - Zaj.:
komputerowe, fotograficzne itp. obej. m.in. naukę obsługi komputerów, sprzętu multim., korzystania z portali społ. itp. - Zaj. z kreowania wizerunku - z zakresu
estetyki, higieny, ubioru, fryzury, kosmetologii i leków . - senior ekspert- grupy samopom. w których człon. będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia
codz. - vademekum seniora - Por. real. poprzez udzielanie senior.nformacji o obow. przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia
społecznego, poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny ZAD 2 ZAJĘCIA KULTURALNE ORAZ ZWIĘKSZAJĄCE AKTYWNOŚĆ SENIORÓW W
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ: Integracja międzyp. w tym zajęcia zwięk. aktywność i uczestnictwo os.star. w życiu społecznym tj. Wydanie: słownika gwary lokalnej opr.
na warszt. przyr-hist oraz Ksiażki kucharskiej opr. na warszt. kulinarn. ZAD 3 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ KLUBU SENIORA W SUŚCU : Zapewn. transportu
na zaj. oraz zakup schodołaza, umożl. uczest. w proj. większej ilości osób w tym os, niepeł. i niesamodz. oraz zam. w oddal. miejscow. o utrudnionym,

GMINA SUSIEC

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

947 492,50

947 492,50

805 368,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Klub seniora w gminie Tarnawatka

Cel gł. proj.: Poprawiona dostępność i jakość usług społ. dla 60 os.ób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu gminy wiejskiej
Tarnawatka poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie 2 klubów seniora do 30.09.2020 r.: Tarnawatka utworzenie 20 m-c dla 30 os.
oraz w Tarnawatce-Tartak utworzenie 20 m-c dla 30 os. Gł. rezultaty: Liczba wspartych w programie m-sc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu – 40 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społ. świadczonymi w interesie ogólnym w
programie – 60 Grupa Docelowa [GD]:60 os.(42K i 18M), mieszk. G.Tarnawatka, w w. 60 lat i więcej, niesamodzielne, wykluczone i zagrożone ubóstwem lub
wyklucz.społ. (wg. definicji Wyt. w zakresie realizacji przeds. w obsz. włączenia społ. i zw. ubóstwa z wyk. śr. EFS i EFRR 2014-2020), jako najbardziej potrzebujące
kompleksowego wsparcia. Osoby te dysponują wolnym czasem, nie są aktywne zawodowo (emeryci, renciści), doświadczają także izolacji społecznej i poczucia
samotności, co prowadzi do obniżenia jakości ich życia. Kluby Seniora będą m-cem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym
spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów Działania klubów będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim
zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszk. Kluby pozwolą na kształtow.wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania
wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych syt. oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w
klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach. Gł. zadania: 1. Zagospodarowanie czasu wolnego i edukacja dla osób 60+
2. Działania prozdrowotne dla osób 60+ 3. Poradnictwo dla osób 60+ 4. Udział w kulturze i życiu codziennym dla osób 60+

GMINA TARNAWATKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

701 000,00

701 000,00

595 850,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2020-09-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Zintegrowany system wsparcia rodziny

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 480 osób (312K, 168M) poprzez rozwinięcie
RPLU.11.02.00-06-0009/16
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego na terenie gmin Bełżyce, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Garbów, Niemce, Wojciechów, Konopnica oraz Jastków do
końca VII 2018r. Grupę docelową projektu stanowi 160 rodzin, w tym 480 osób (312K, 168M) z rodzin, w tym rodziny dysfunkcyjne z gmin: Bełżyce, Niedrzwica
Duża, Strzyżewice, Garbów, Niemce, Wojciechów, Konopnica oraz Jastków. Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę
rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez: 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji
opiekuńczowychowawczych i/lub rodzin zastępczych 2. Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo--wychowawczych 3. Pracę
socjalną. Głównymi rezultatami projektu będzie wzrost liczby miejsc świadczących usługi społeczne na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie
ogólnym w programie.

FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

999 885,00

999 885,00

849 902,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Klub Seniora w Gminie Rybczewice

Cel: rozwój i upowszechnienie do sierpnia 2021 roku usług społecznych w lokalnej społeczności wspierających funkcjonowanie minimum 25 osób (18K i 7M) w
najtrudniejszych sytuacjach życiowych, w tym seniorów oraz osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie g. Rybczewice. Główne rezultaty: 0 Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 3 0 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 25 Grupa docelowa: 0 25 osób, mieszkańców Gminy Rybczewice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym Cechy grupy docelowej; 0 liczebność: 25 osób w wieku 60+ w tym osoby niepełnosprawne i niesamodzielne 0 Miejsce zamieszkania: gmina
Rybczewice, tereny wiejskie 0 Status zawodowy: osoby niepracujące zawodowo (renciści, emeryci) 0 Status finansowy: dochody na poziomie uprawniającym do
wsparcia w ramach pomocy społecznej lub pomocy rodzinie 0 Płeć – ze względu na zapotrzebowanie na wsparcie osób starszych, i zgodnie z rozkładem płci w tej
grupie wiekowej, grupę docelowa stanowi 18 kobiet i 7 mężczyzn (75- 80%:20-25%) Główne zadania: Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora
Projekt:odpowiada na potrzeby i problemy w zakresie usług społecznych, zidentyfikowane na obszarze realizacji, biorąc pod uwagę trendy demogra.i poziom
dostępności usług,zakłada usługi świadczone w lokalnej społeczności dla osoób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających
wielokrotnego wykluczenia społecznego.zakłada zachowanie trwałości wspartych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu jego
realizacji co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.przewiduje realizację działań profilaktycznych odnoszących się do różnych usług
wsparcia które mają zapobiec potrzebie umi

RPLU.11.02.00-06-0009/18

GMINA RYBCZEWICE/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBCZEWICACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

766 140,00

766 140,00

651 219,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2021-08-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 375 osób z wybranych gmin powiatu łukowskiego poprzez rozwój
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego do końca VII 2018 r. Grupa docelowa projektu to 140 rodzin, w tym 375 osób (243K, 132M) z rodzin, w tym rodzin
dysfunkcyjnych z gmin: Krzywda, Adamów, Stanin, Serokomla, Wojcieszków, Trzebieszów, Wola Mysłowska. Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług
uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez: 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne. 2. Działania
profilaktyczne wspierające rodzinę - Trening umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 3. Pracę socjalną. Głównymi rezultatami projektu będzie wzrost liczby
miejsc świadczących usługi społeczne na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wzrost liczby miejsc opieki i wychowania w
już istniejącej placówce wsparcia dziennego, oraz zwiększenie kompetencji i umiejętności uczestników projektu.

RPLU.11.02.00-06-0010/16

FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

868 375,00

868 375,00

738 118,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2018-10-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Klub "Senior+"

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 30 osób w wieku
RPLU.11.02.00-06-0010/18
powyżej 60 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. z terenu Miasta Lubartów do 31.12 2020r. poprzez utworzenie Klubu Senior+ i realizowanie w nim
oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych, co zachęci je do udziału w życiu społ, a cykliczność i rożnorod. zaj. dodatkowo wzmocni nowe
nawyki i przyzwyczajenia, przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawy ich jakości życia. Klub Senior+ utworzony w ramach projektu
będzie integrował, rozbudzał zainteresowania, upowszechniał zdrowy styl życia,zmieniał wizerunek seniora w lok.społ. Główne rezultaty: Liczba wspartych w
programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 30 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 30 Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 30 os (20K i 10M) (w tym 4 osób
niepełnosprawnych) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecz.,którzy są mieszkańcami Miasta Lubartów i mają ukończone 60 lat. Klub
"Senior+" będzie miejscem spotkań seniorów, w nieformalnej atmosferze, z jak najw. spontanicznym ich zaangażowaniem. Działania klubu będą integrować
seniorów i wspierać ich aktywność, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub pozwoli na kształtowanie
nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do
realiów obecnego świata. UP będą spędzać czas w klubie funcjonującym w pełnym wymiarze czasu pracy oraz brać udział w następujących zadaniach: Kultura
fizyczna, Czas wolny, Poradnictwo psychologiczne,Twoje zdrowie, Edukacja i kultura.

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI I INNOWACJI IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 416 588,00

1 416 588,00

1 204 099,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

CZAS DLA SENIORÓW

Cel główny projektu: Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 60 osób (40K, 20M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym z Miasta Radzyń Podlaski poprzez wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej w
formie Klubu Seniora do 30.11.2020 r. Główne rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu –30 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie
– 60 Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 60 os (40K i 20M) wykluczonych, lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecz, (jako najb potrz
kompleksowego wsparcia zg. z diagn), które spełniają warunki: - są mieszkańcami Radzynia Podlaskiego - mają ukończone 60 lat. Klub Seniora będzie miejscem
spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów (uczestnicy kluby podejmują
odpowiedzialność/decyzyjność w sprawach klubu). Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim
zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania
wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać
czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach. Zadania: 1. Funkcjonowanie Klubu Seniora w Radzyniu Podlaskim
2. ZAJ.Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ 3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA 4. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 5. ZAJĘCIA PROZDROWOTNE
6. ZAJĘCIA EDUKACYJNE 7.ZAJĘCIA KULTURALNE ORAZ ZWIĘKSZAJĄCE AKTYWNOŚĆ SENIORÓW W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

RPLU.11.02.00-06-0011/18

ALGIRTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

980 250,00

980 250,00

833 212,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-11-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju

CEL: Celem projektu jest utworzenie oraz funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju. GŁÓWNE REZULTATY: Dzienny Dom Pomocy dla
Seniorów zapewni: - możliwość dostępu do wysokiej jakości świadczonych usług społecznych i zdrowotnych dla grupy osób starszych(niesamodzielnych) powyżej
60 roku życia ( zgodne z treścią kryterium 8, załacznika nr 3 do Regulaminu konkursu); - zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności
lokalnej; - zwiększenie liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej; - ograniczy barierę jaką jest wykluczenie z dostępu do
podstawowoych usług publicznych. GRUPA DOCELOWA: Grupę docelową projektu będzie stanowiło 30 osób z terenu Miasta Biłgoraja (15 kobiet i 15 mężczyzn w
wieku 60+ nieaktywnych zawodowo), które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do najważniejszych problemów w/w grupy docelowej można
zaliczyć samotność, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, życie w ubóstwie, poczucie izolacji społecznej. Grupa docelowa zawarta w projekcie spełniała
będzie preferencje zgodne z kryterium 5, załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu. GŁÓWNE ZADANIA: 1. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w
Biłgoraju jako samodzielnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej; 2. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju.

RPLU.11.02.00-06-0012/17

GMINA MIASTO BIŁGORAJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 576 140,00

1 576 140,00

1 339 719,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-09-02

2022-09-01

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

KlubSenioraJastków

Cel główny projektu: Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 20 osób (17K, 3M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
RPLU.11.02.00-06-0012/18
społecznym z Gminy Jastków poprzez wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie Klubu
Seniora do 30.11.2020 r. Główne rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu –20 Liczba
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 20 Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 20 os (17K i 3M) wykluczonych, lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecz, (jako najb potrz kompleksowego wsparcia zg. z
diagn), które spełniają warunki: - są mieszkańcami Gminy Jastków - mają ukończone 60 lat - zamieszkują tereny wiejskie Klub Seniora będzie miejscem spotkań
osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów (uczestnicy kluby podejmują
odpowiedzialność/decyzyjność w sprawach klubu). Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim
zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawykówdo czynnego, kreatywnego spędzania
wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać
czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach. Zadania: 1. Funkcjonowanie Klubu Seniora w Jastkowie 2. ZAJ.Z ZAKRESU
KULTURY FIZYCZNEJ 3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA 4. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 5. ZAJĘCIA PROZDROWOTNE 6. ZAJĘCIA EDUKACYJNE 7.ZAJĘCIA
KULTURALNE ORAZ ZWIĘKSZAJĄCE AKTYWNOŚĆ SENIORÓW W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ALGIRTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

960 595,00

960 595,00

816 505,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-11-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Rodzinna PRZYSTAŃ

Partnerem Wiodącym jest Stowarzyszenie Inegracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie (PW) w partnerstwie z Zespołem Szkół Gastr. i Hotelarskich w Chełmie (publiczna
placówka oświatowa-P). Projekt obejmie wsparciem w okresie 1.09.2017-31.8.2020 -330U/81%K, z rodzin zagrożonych przemocą domową, zam. na tereni m.
Chełm, pow.: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego i hrubieszowskiego, w tym 30 os. z orzeczeniem o niepełnosprawności, 30% zam. na terenie obszarów
wiejskic 30U- dzieci rodzin dotkniętych przemocą w wieku 6-18 lat lub do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Działania projektowe: 1/DIAGNOZA potrzeb,
możliwości, kompetencji, oprac. IPD i IPP 2/ Świetlica Środowiskowa dla dzieci/młodzieży z rodzin zagrożonych przemocą domową (w programie, zaj. rozwijające
kompetencje kluczowe, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zaj. socjoterapeutyczne) 3/Profilaktyka we wspieraniu rodziny pełniącej funkcję opiekuńczowych 4/Grupy wsparcia 5/Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńcz-wych 6/ Poradnictwo
prawne, psychologiczne, doradcy zawod. 7/Środowiskowy Zespół Interwencji (całodobowy) W ramach projektu zostanie dokupione wyposażenie i sprzęt do sal
zaj. ind i grup, wyposażenie świetlicy środowiskowej, dostosowanie 2 obiektów (PW i P) do potrzeb os. niepełnosprawnch.

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

2 061 140,40

2 061 140,40

1 751 969,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2020-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Gmina Radzyń Podlaski otwarta na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne

Proj (typy 2,3, 5) jest skier. do 80 os (48K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ., niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie woj. RPLU.11.02.00-06-0013/18
lubelskiego w gminie wiejskiej Radzyń Podlaski oraz ich 30 opiekunów faktycznych (20K). Celem głównym proj jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług
społ. dla 80 os. zagroż. ubóstwem i wykluczeniem społ., niesamodzielnych i/lub niepełnospr., w tym 48 kobiet, zamieszkałych w Gminie Radzyń Podlaski, mających
służyć zaspokojeniu potrzeb tych os wynikających z niesamodzielności oraz zwiększenie wiedzy 30 opiekunów faktycznych (20K) z zakresu opieki nad
podopiecznymi, w okresie od 01.09.2018- 31.08.2020. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług społecznych, zidentyfikowane na obszarze
jego realizacji, biorąc pod uwagę trendy demograficzne i poziom dostępności usług społecznych na tym obszarze. Proj będzie skierowany do osób
niesamodzielnych i/lub niepełnos., których niesamodzielność jest określana w skali Barthla. Zadania w ramach proj: wsparcie opiekuńcze, asystenckie,
opiekuńcze specjalistyczne, centrum wsparcia opiekunów faktycznych, Klub Seniora, co przyczyni się do zwiększenia autonomii UP, zwiększenie dostępności i
bezpieczeństwa dla podopiecznych. Usługi będą świadczone w oparciu o wysokie standardy przez specjalistyczną kadrę, przygotowaną do świadczenia tych usług,
w zdecydowanej większości w miejscach zamieszkania. Usługi te będą służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesam. Dzięki proj 80 osób niesam.
(48 K) będzie mogło otrzymać niezbędne wsparcie poza systemem instytucjonalizowanej pomocy, przez co dłużej będą mogły być aktywne w społeczności lokalnej.
Rezultaty: 1. Liczba miejsc świadczenia usług społ. istniejących po zakończeniu proj: 9 (4 opiekunki, 1 pielęgniarka, 1 AON, 1 rehabilitant, 1 psycholog, 1 Klub
Seniora) 2. Liczba os zagrożonych ubóstwem lub wykl. społ. objętych usługami społ. świadczonymi w programie -80, w tym 48 K.

GMINA RADZYŃ PODLASKI/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYNIU
PODLASKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 029 825,00

1 029 825,00

875 351,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Usługi społeczne w Gminie Wisznice

Celem P jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem społ. z
gminy Wisznice do 31.12 2022r. poprzez realizację zintegrowanych usług profilaktycznych i aktywizujących, rozwój środowiskowych form pomocy, trening
usamodzielnienia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Gł. rezultaty: - liczba osób zagrożonych wyklucz. obj. usługami- 50 os. - liczba
utworzonych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiek. - 4 szt. - liczba utw. miejsc świadczenia usług w mieszk. Trening. – 4 szt. - liczba utw. wypożyczalni
sprzętu - 1 Gr. docelowe: osoby zagrożone wykluczeniem z terenu GW. ZAD. 1 USŁUGI PROFILAKTYCZNE Przeciwdziałanie umieszczeniu w zakładzie, dzial.
zapobiegające chorobom i utracie sprawności, nakierowane na odzyskanie niezależności , obejmujące: - konsultacje Psychologiczne (diagnoza, profilaktyka,
terapia) - Konsultacje grupowe i indyw. z dietetykiem (ed. zdrowotna, profilaktyka, dobre praktyki) - Konsultacje z kosmetologiem (higiena, kosmetologia, leki i
suplementy) ZAD. 2 USŁUGI AKTYWIZUJĄCE -Zaj.ruchowe,( basen, rekreacja rowerowa) -Zaj.terapeutyczne (biblioterpia, zaj. muzyczne, hortiterapia) -zaj. rozwij.
umiej. i indywidulne zainteresowania (zaj. manualne) - Integracja ze środ. lokalnym poprzez organizację spotkań i imprez okolicznościowych ZAD 3 USŁUGI
ASYSTENCKIE I OPIEKUŃCZE Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami oraz sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, świadczone
zgodnie ze standardami określonymi w Zał. Nr 11 do Reg. Konk. ZAD 4 USŁUGI MIESZKALNICTWA TRENINGOWEGO Utworzenie 4 miejsc w mieszkaniach
treningowych oraz prowadzenie treningu usamodzielnienia dla osób kwalifikujących się do tego rodz. wsparcia. ZAD 5 UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU
Wyposażenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców GW. Zaplanowane dzial. odpowiadają
na zident. po

GMINA WISZNICE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 580 005,20

1 580 005,20

1 343 004,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2020-01-01

2022-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.02.00-06-0008/16

RPLU.11.02.00-06-0008/18

RPLU.11.02.00-06-0013/16

RPLU.11.02.00-06-0014/18

ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w grupie 160 osób wykluczonych lub
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Żyrzyn i Końskowola do 31.12.2020 r. Grupę docelową stanowi 160 osób wykluczonych lub
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Żyrzyn i Końskowola. Są to: - dzieci i młodzież w wieku 6 -16 lat pochodzące z rodzin
wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - 90 osób - rodzice i prawni opiekunowie dzieci pochodzących z rodzin wykluczonych lub
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - 70 osób Projekt zakłada rozwój różnych form wsparcia rodziny w 2 gminach wiejskich województwa
lubelskiego, w których zidentyfikowano brak takich usług wsparcia (KRYT. SPEC. 8). ZADANIA: - ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY
ŻYRZYN w ramach którego utworzona zostanie Świetlica Środowiskowa w Żerdzi i trzy Ogniska wychowawcze w miejscowościach Osiny, Kośmin, Żyrzyn - 50
nowych miejsc. - ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA w ramach którego utworzona zostanie Placówka Wsparcia
Dziennego w Końskowoli i trzy Ogniska wychowawcze w miejscowościach Chrząchów i Pożóg - 40 nowych miejsc. - UTWORZENIE MIĘDZYGMINNEGO PUNKTU
KONSULTACYJNO-DORADCZEGO w ramach działania Punktu rodziny objęte projektem będą mogły skorzystać z bezpłatnych spotkań z psychologiem, 2 terapeutami,
mediatorem rodzinnym oraz prawnikiem. Zaplanowane w projekcie kompleksowe działania na rzecz rozwoju systemu wsparcia rodziny przyczynią się do
podniesienia jakości usług społecznych oraz ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych
warunkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym,
niepełnosprawnym i niesamodzielnym, wzrostu liczby miejsc świadczenia usług społecznych.

RPLU.11.02.00-06-0015/16

GMINA ŻYRZYN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 988 286,00

1 988 286,00

1 690 043,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Klub Seniora JESTEM

Cel główny projektu: Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez
rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 r. Główne rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 20 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 60 Grupa Docelowa [GD]: 60 osób (40K i 20M), mieszk. Lublina, dzielnic Za Cukrownią, Wrotków i Czuby (zasięg
przestrzenno-historyczny), w wieku 60 lat i więcej, niesamodzielne, wykluczone i zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wg. definicji Wytycznych w
zakresie realizacji przeds. w obsz. włączenia społ. i zw. ubóstwa z wyk. śr. EFS i EFRR 2014-2020), jako najbardziej potrzebujące kompleksowego wsparcia. Osoby
te dysponują wolnym czasem, nie są aktywne zawodowo (emeryci, renciści), doświadczają także izolacji społecznej i poczucia samotności, co prowadzi do
obniżenia jakości ich życia. Klub Seniora będzie miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym
zaangażowaniem samych seniorów (uczestnicy kluby podejmują odpowiedzialność/decyzyjność w sprawach klubu). Działania klubu będą integrować seniorów i
wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub pozwoli na kształtowanie
wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz
dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych
zajęciach/aktywnościach. Główne zadania: 1. Zagospodarowanie czasu wolnego i edukacja 2. Działalność prozdrowotna 3. Poradnictwo prawne 4. Udział w
kulturze i życiu społecznym

RPLU.11.02.00-06-0015/17

STOWARZYSZENIE JESTEM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 639 574,40

1 639 574,40

1 393 638,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2022-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Bank usług środowiskowych

Cel głów proj jest wzrost dostępności wysokiej jakości usł społecz użyteczności publicz,w szczególn w formach zdeinstytucjonal, dla os wyklucz lub zagroż ubóst i RPLU.11.02.00-06-0016/18
wyklucz społecz w regionie i integr społ 290 os K i M wyklucz lub zagroż ubóst i wyklucz społecz w M. Lublin, w tym m.in. os starsze, os z niepełnospr (w t z zaburz
psychicz), os niesamodz. Proj realizowany bd poprzez takie wsparcie jak: usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługa asystenta osoby
niepełnosprawnej, wsparcie integracyjno-kulturalne. Rezultatami, które zostaną osiągnięte poprzez zindywidualizowane i holistyczne podejście do beneficjentów
projektu będą: rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników, wzrost zdolności i gotowości do integracji ze
środowiskiem lokalnym, co w dłuższej perspektywie zapobiegnie pogłębianiu się zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i
niekorzystnych postaw społecznych, a w konsekwencji zmniejszy liczbę osób zagrożonych ubóstwem i wyklucz społecz w Lublinie. Wnioskodawca zobowiązuje się
do poinformowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR o realizowanym projekcie i formach wsparcia otrzymywanych przez uczestników. Ponadto z każdym z
uczestników zostanie zawarty kontrakt socjalny lub dokument równoważny. Wnioskodawca zobowiązuje się do poinformowania właściwych terytorialnie
ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o których mowa w PO PŻ, o prowadzonej rekrutacji do projektów
realizowanych w ramach PI 9i i PI 9iv, a także do niepowielania wsparcia, które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w
ramach działań towarzyszących w PO PŻ.

GMINA LUBLIN/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

5 811 267,00

5 811 267,00

4 939 576,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-10-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Gmina dla Seniora

Ulhówek to popegeerowska gm.wiejska, najbardziej peryferyjnie położona względem miasta woj. Cel gł. proj.: Poprawiona dostępność i jakość usług społ. dla 60
RPLU.11.02.00-06-0017/18
osób po 60 roku życia, niesamodz. ze względu na podeszły wiek z terenu gm. wiejskiej Ulhówek poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w
formie 3 Klubów seniora do 30.09.2020 r.:Ulhówek-utworzenie 30 m-c dla 30 os.,Żerniki-15 m-c dla 15 os. i Tarnoszyn-15 m-c dla 15 os. Gł. rezultaty: Liczba
wspartych w programie m-sc świadczenia usług społ. istniejących po zakończ. projektu–60 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ. objętych
usługami społ. świadczonymi w interesie ogólnym w programie–60 Grupa Docelowa [GD]:60 os.(36K i 24M), mieszk. G.Ulhówek, w wieku 60 lat i więcej,
niesamodzielne, wykluczone i zagrożone ubóstwem lub wyklucz. społ. (wg. definicji Wyt. w zakresie realizacji przeds. w obsz. włączenia społ. i zw. ubóstwa z wyk.
śr.EFS i EFRR 2014-2020), jako najbardziej potrzebujące kompleksowego wsparcia. Os. te dysponują wolnym czasem, nie są aktywne zawodowo (emeryci,renciści),
doświadczają także izolacji społecznej i poczucia samotności, co prowadzi do obniżenia jakości ich życia. Kluby Seniora będą miejscem spotkań osób starszych,
w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów Działania klubów będą integrować seniorów i wspierać
aktywność os. starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu m-ca zamieszkania. Kluby pozwolą na kształtowanie wśród seniorów
nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do
realiów obecnego świata. Uczestn. mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach. Gł. zadania:
1.Zagospodarowanie czasu wolnego i edukacja dla osób 60+ 2.Poradnictwo dla osób 60+ 3.Działania prozdrowotne dla osób 60+ 4.Zaj.kult.oraz zwiększające
aktywność osób 6

GMINA ULHÓWEK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

973 185,00

973 185,00

827 207,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2020-09-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Otwórzmy przed nimi życie

Cel główny Wzrost dostępności do wysokiej jakości zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych świadczonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie (PSONI) poprzez utworzenie nowych miejsc aktywizacji społecznej dla 20 osób (12K i 8M) niepełnosprawnych
(ON) i przystosowanie ich do życia w lokalnym społ. dzięki realizacji indywidualnych i grupowy zaj. w tym zaj. w miejscu zamieszkania, wsparciu 40 osób (20K i
20M) z rodziny jako najbliższego otoczenia, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osoby niepełnosprawnej zagrożonej ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym (terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, kinezyterapio-rehabilitację ruchową, spotkania integracyjne) do końca października
2019r Rezultat Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu-20 Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 20 Produkt Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami – 1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym
w programie – 60 (32K i 28M) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 20 (12K i 8M) Zadania Zadanie Nr 1 Stworzenie dogodnych
warunków ułatwiających dostęp do usług użyteczności publicznej świadczonych przez PSONI na rzecz osób niepełnosprawnych (XI 2017r – X 2019r) Zadanie Nr 2
Zajęcia społeczno-aktywizujące prowadzone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (XI 2017r – X 2019r) Zadanie Nr 3 Specjalistyczne warsztaty
poznawczo-doradcze wspierające rozwój i aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych (II 2018r – X 2019r) Zadanie Nr 4 Zajęcia kulturalno-integracyjne (II
2018r – X 2019)

RPLU.11.02.00-06-0018/17

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 037 460,19

1 037 460,19

881 841,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-11-01

2019-10-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Top Senior

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej, w formie Klubu
Seniora dla 60 osób 60+ wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Wólka do 31.12.2020r. Zakłada się realizację
kompleksowych działań na rzecz rozwoju systemu wsparcia. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz
ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom
wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, z niepełnosprawnościami i niesamodzielnym.

RPLU.11.02.00-06-0018/18

GMINA WÓLKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

752 993,75

752 993,75

640 044,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Dobre Wychowanie – wzmocnienie mechanizmu wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i
pieczy zastępczej w placówkach wsparcia dziennego w Lublinie

Celem głównym proj. jest wzmocnienie mechanizmu wspierania rodzin, z grupy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych na terenie gminy M. Lublin w woj. lubelskim. Grupę docelową proj.
stanowią 60 dzieci i młodzieży (co najmniej 60%K) w wieku 7-18 lat, w tym z niepełnosprawnościami, oraz 84 przedstawicieli rodzin z dziećmi (co najmniej 60%K)
z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i 20 przedstawicieli rodzin zastępczych (co najmniej 60%K), z grupy osób
wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz korzystających z PO PŻ, zam. na terenie powiatu m. Lublin w woj. lubelskim. Proj.
zakłada wsparcie dzieci i młodzieży, uczęszczającej do 2 środowiskowych placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej poprzez realizację programów: profilaktycznego „Dobre Wychowanie”, - rozwijających kompetencje - matematyczne, podstawowe naukowo-techniczne oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.
W proj. zaplanowano wsparcie dla przedstawicieli rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w zakresie: - utworzenia 2
grup wsparcia „Klub Rodzica”, - programu profilaktycznego ukierunkowanego na środowisko rodzinne i wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych, - utworzenia 2 Punktów Konsultacyjno-Doradczych dla Rodzin świadczących poradnictwo rodzinne oraz specjalistyczne poradnictwo rodzinne,
Proj. przewiduje wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez utworzenie mobilnego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla Rodzin
Zastępczych świadczącego poradnictwo rodzinne oraz specjalistyczne poradnictwo rodzinne. Proj. jest realizowany w partnerstwie społeczno-prywatnym oraz
zakłada wykorzystanie produktu wypracowanego w proj. innowacyjnym PO KL. Okres realizacji: 01.08.2017 r. – 31.07.2020 r.

RPLU.11.02.00-06-0019/16

FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

796 125,00

796 125,00

676 706,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2020-07-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat

Cel głowny Wzrost dost. do wysokiej jakości zdeinstytucjonalizowanych usług społ. świadcz przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną INTEGRA w RPLU.11.02.00-06-0019/17
Lublinie poprzez zwiększenie liczby miejsc na zaj. aktywizacji społ. dla 15 dzieci z orzeczoną niepełnospr (6K i 9M) oraz 25 dzieci zagrożonych niepełnospr (10K i
15M) i przyst. ich do życia w lokalnym społ. dzięki realizacji indywid i gr zaj. psychologiczno-terapeutycznych angażujących także 100 osób (52K i 48M) z rodziny
jako najbliższego otoczenia, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób szczególnie zagrozonych ubóstwem i wykluczeniem społ. do
końca września 2019r RezultatyLiczba miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 40Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu po opuszczeniu programu – 20 (10K i 10M) ProduktyLiczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ objętych usł społ świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 40Liczba obiektów dost do potrzeb osób z
niepełnospr – 1Liczba osób z niepełnospr objętych wsparciem w programie –15 Grupę docelową 40 dzieci w wieku 1,5-10 lat, w tym 15 (6K i 9M) z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia spec. oraz 25 (10K i 15M) zagroż niepełnospr ze względu na somatyczne, przewlekłe choroby, jak również 100 osób z najbliższego otoczenia,
których udzial w proj. jest niezbędny dla skutecz. wsparcia DN i ZN zagrożonych ubóstwem lub wyklucz społ. (80rodzice/opikun 40K i 40M, i 20 rodzeństwo 12K i
8M) Zad. Nr 1 Spec. zajęcia i warsztaty aktywizacji społecznej dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (XII2017r–XI2019r) Zad. Nr 2 Spec.
zajęcia i warsztaty przygotowujące najbliższe otoczenie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością (XII2017r–XI2019r) Zad. Nr
3 Spec. warsztaty poznawczo-doradcze oraz wydarzenia wspierające rozwój i aktywizację społeczną (II2018r-XI2019r

INTEGRA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA BARBARA PISULA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 035 395,30

1 035 395,30

880 086,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2019-11-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin

Proj (typy 2,3, 5) jest skier. do 80 os (56K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ., niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie woj. RPLU.11.02.00-06-0019/18
lubelskiego w gminie wiejskiej Stanin oraz ich 30 opiekunów faktycznych (25K). Celem głównym proj jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społ. dla
80 os. zagroż. ubóstwem i wykluczeniem społ., niesamodzielnych i/lub niepełnospr., w tym 56 kobiet, zamieszkałych w Gminie Stanin, mających służyć
zaspokojeniu potrzeb tych os wynikających z niesamodzielności oraz zwiększenie wiedzy 30 opiekunów faktycznych (25K) z zakresu opieki nad podopiecznymi, w
okresie od 01.09.2018- 31.08.2020. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług społecznych, zidentyfikowane na obszarze jego realizacji,
biorąc pod uwagę trendy demograficzne i poziom dostępności usług społecznych na tym obszarze. Proj będzie skierowany do osób niesamodzielnych i/lub
niepełnos., których niesamodzielność jest określana w skali Barthla. Zadania w ramach proj: wsparcie opiekuńcze, asystenckie, opiekuńcze specjalistyczne,
centrum wsparcia opiekunów faktycznych, Klub Seniora, co przyczyni się do zwiększenia autonomii UP, zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dla
podopiecznych. Usługi będą świadczone w oparciu o wysokie standardy przez specjalistyczną kadrę, przygotowaną do świadczenia tych usług, w zdecydowanej
większości w miejscach zamieszkania. Usługi te będą służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesam. Dzięki proj 80 osób niesam. (56 K) będzie
mogło otrzymać niezbędne wsparcie poza systemem instytucjonalizowanej pomocy, przez co dłużej będą mogły być aktywne w społeczności lokalnej. Rezultaty: 1.
Liczba miejsc świadczenia usług społ. istniejących po zakończeniu proj: 58 (4 opiekunki, 1 pielęgniarka, 1 AON, 1 rehabilitant, 1 psycholog, 50 miejsc w Klubie
Seniora) 2. Liczba os zagrożonych ubóstwem lub wykl. społ. objętych usługami społ. świadczonymi w programie -80, w tym 56 K.

GMINA STANIN/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STANINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 082 404,80

1 082 404,80

920 044,08

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350
osób w podeszłym wieku

Cele szczegółowe to:przeciwdziałanie instytucjonalizacji oraz wykluczeniu społecznemu,wsparcie 350 OwPW (w tym OzN) (ZUSiZ) w przyjaznym środowisku
lokalnymzapewnienie 350 OwPW doraźnej pomocy żywieniowej, zdrowotnej i rehabilitacyjnejwydłużenie aktywności społecznej OwPW P skierowany jest do 350
OwPW, w tym 100-osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Uczestnicy projektu to osoby zagrożone procesem marginalizacji. Zapewnienie dobrze
zaprojektowanych usług społecznych i zdrowotnych, dostosowanych do potrzeb OwPW i OzN ma na celu zapobieganie procesowi wykluczenia społecznego.
System pomocy środowiskowej stanowi alternatywę dla kosztownej opieki całodobowej oraz pozwala zachować aktywność i samodzielność na dotychczasowym
poziomie. Główne zadania P to utworzenie kompleksowego systemu pomocy dziennej oraz zapewnienie usług aktywizujących i profilaktycznych. Wnioskodawca
przewiduje utworzenie :Punktu Domowej Opieki dla 30 osób w podeszłym wieku oraz rozwinięcie oferty Centrum Dziennego Pobytu przy ul.Niecałej 16 (30
osób).Wsparcia działalności 11 Klubów Seniora (260 osób).Rozwinięcie i dostosowanie oferty do potrzeb OzN w CDP przy ul. Maszynowej 2 (30 osób). Cele będą
realizowane zgodnie ze standardami minimum zwartymi w Regulaminie Konkursu nr.RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16. Zadania przewidziane w P
obejmują: wprowadzenie nowych usług (ZUSiZ),likwidację barier architektonicznych,zwiększenie dostępności usług orazutworzenie punktu domowej opieki.
Uczestnicy otrzymają wsparcie w formie:usług społecznych:zajęcia aktywizujące (terapia zajęciowa,wsparcie psychologiczne,edukacja w zakresie nowoczesnych
technologii)usług zdrowotnych (gimnastyka,basen,rehabilitacja ruchowa). Priorytetem prowadzonych zajęć będzie promocja działań wolontarystycznych oraz
tworzenie systemu pomocy środowiskowej. Wszystkie proponowane formy będą prowadzone przez specjalistów posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie
w pracy z OwPW i OzN.

RPLU.11.02.00-06-0020/17

GMINA LUBLIN/ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

3 681 357,00

3 681 357,00

3 129 153,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2020-09-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Klub Seniora w Skierbieszowie - zintegrowane usługi dla lokalnej społeczności

Celem projektu jest rozwój i upowszechnienie usług społecznych wspierających funkcjonowanie osób w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, w tym osób
starszych oraz osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie gminy Skierbieszów. Główne rezultaty: 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po opuszczeniu programu 30 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Grupy
docelowe (do uzupełnienia po określeniu wskaźników: osoby starsze, w tym osoby niepełnosprawne, w tym 21 kobiet i 9 mężczyzn (rozkłąd zgodny z rozkładem płci
w tej grupie wiekowej, w tym 14 osób niepełnosprawnych 10 K i 4 M) Główne zadania: Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w gminie Skierbieszów
Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego Projekt:odpowiada na potrzeby i problemy w zakresie usług społecznych, zidentyfikowane
na obszarze realizacji, biorąc pod uwagę trendy demogra.i poziom dostępności usług,zakłada usługi świadczone w lokalnej społeczności dla osoób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.zakłada zachowanie trwałości wspartych w ramach projektu
miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu jego realizacji co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.przewiduje realizację
działań profilaktycznych odnoszących się do różnych usług wsparcia które mają zapobiec potrzebie umieszczenia w zakładzie

RPLU.11.02.00-06-0020/18

GMINA SKIERBIESZÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

660 418,75

660 418,75

561 355,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2021-08-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Zintegrowany system usług społecznych dla mieszkanców Gminy Sławatycze

Cel: zapewnienie do końca sierpnia 2021 roku minimum 30 mieszkańcom gminy Sławatycze (w tym 21 kobietom i 9 mężczyznom), będącymi osobami wykluczonym RPLU.11.02.00-06-0022/18
lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym (minimum 30 osobom starszym, w tym osobom z niepełnosprawnościami) wysokiej jakości społecznych oraz
wspierających i aktywizujących usług świadczonych w środowiskowym ośrodku wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz w miejscach
zamieszkania w formie wsparcia zdeinstytucjonalizowanego i opieki środowiskowej. Projekt przewiduje realizację działań profilaktycznych, które mają zapobiec
potrzebie umieszczenia w zakładzie. W stosunku do osób starszych projekt przewiduje działania dot. zapobiegania chorobom i utracie sprawności oraz
odzyskaniu niezależności, w tym::Utworzenie i funkcj. środ. ośrodka wsparcia dla osób starsz. i niepełnospr.Opieka środowiskowawypożyczalnia sprżtu Główne
rezultaty:L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 2L. wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 30L. utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po
zakończeniu projektu - 10 Grupa docelowa:30 osób, mieszkańców Gminy Sławatycze, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Cechy grupy
docelowej;licz.: 30 osóbWiek: osoby starsze 60+ , w tym osoby niepełnosprawne, korzystające z POPZ i pom. społ.Miejsce zamieszkania: gm.Sławatycze, tereny
wiejskieStatus zawodowy: os. niepracujące zawodowo (renciści, emeryci)Status finansowy: dochody na poziomie uprawniającym do wsparcia w ramach pomocy
społecznej lub pomocy rodziniePłeć – ze względu na zapotrzebowanie na wsparcie osób starszych, i zgodnie z rozkładem płci w tej grupie wiekowej, grupę
docelowa stanowi 21 kobiet i 9 mężczyzn (75- 80%

GMINA SŁAWATYCZE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

638 862,50

638 862,50

543 033,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2021-08-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Klub Seniora w Łukowie

Cel główny projektu: Zwiększona dostępność do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 40 osób (20K,20M)
RPLU.11.02.00-06-0023/18
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Łukowa do 31.08 2020r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i
realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych. Główne rezultaty:
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 40
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 40
Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 40 os (20K i 20M) wykluczonych, lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecz, (jako najb potrz kompleksowego
wsparcia zg. zdiagn), które spełniają warunki: są mieszkańcami Łukowa (w tym w szczególności obszaru rewitalizacji) i mają ukończone 60 lat.
Klub Seniora będzie miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów
(uczestnicy kluby podejmują odpowiedzialność/decyzyjność w sprawach klubu). Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób
starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawyków
do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów
obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach. Zadania:
1. Organizacja i funkcjonowanie Klubie Seniora w Łukowie (03.09.2018-31.08.2020) 2. Zajęcia cykliczne w Klubie Seniora w Łukowie (03.09.2018-31.08.2020) 3.
Pozostałe wsparcie w Klubie Seniora w Łukowie (03.09.2018-31.08.2020) 4. Udział Seniorów w kulturze i życiu społecznym

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI I INNOWACJI IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 080 986,40

1 080 986,40

918 838,44

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-03

2020-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywni Seniorzy

Założeniem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 75 osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym tj. osób niesamodzielnych w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 60 lat i więcej z obszaru województwa lubelskiego miasto Zamość i powiat Zamojski poprzez utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z funkcją wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego i wspomagającego, a także objęcie wsparciem środowiskowym w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w
okresie do 31 grudnia 2020 r. W ramach projektu powstanie 30 miejsc w dziennym domu pobytu, 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych w
miejscu zamieszkania i wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego.

DERMEDICA JOLANTA BUDZYŃSKA - WŁODARCZYK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

3 883 160,15

3 883 160,15

3 300 686,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywni 60 + w Gminie Wysokie

Cel główny projektu: Wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla 20 osób (w tym 12K i 8M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
RPLU.11.02.00-06-0025/18
społecznym po 60 roku życia, z terenu gminy Wysokie, do dnia 30 września 2020 r. Okres realizacji projektu: 1 październik 2018 r. - 30 wrzesień 2020 r. Główne
rezultaty projektu: - 20 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu; - 20 osób, w tym 12 K i 8 M,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. Grupę docelową projektu
stanowi: 20 osób,w tym 12K i 8M, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku po 60 roku życia (ukończone 60 lat i więcej), z
terenu Gminy Wysokie (woj. lubelskie),mieszczące się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 20142020. Zadania przewidziane w projekcie: Zadanie nr 1 -Zajęcia cykliczne w klubie seniora i zagospodarowanie czasu wolnego (zajęcia prozdrowotne oraz
zwiększające aktywność fizyczną, poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne,zajęcia edukacyjne i rozwijające zainteresowania i umiejętności, spędzanie
czasu wolnego w klubie seniora i korzystanie z zasobów klubu). Zadanie nr 2 - Zajęcia kulturalno - społeczne w klubie seniora (spotkania integracyjne z członkami
rodzin,spotknia okolicznościowe,wieczorki taneczne,seanse filmowe,spotkania połączone z grami towarzyskimi,wyjazdy do kina/teatru,wyjazd do Nałęczowa i
Kazimierza Dolnego).

GMINA WYSOKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

591 240,00

591 240,00

502 554,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2020-09-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.02.00-06-0024/18

Jesień pełna życia – wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Kraśnik

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności i udziału w życiu społecznymi oraz włączenie społeczne 36 niesamodzielnych osób starszych z gminy Kraśnik (w
RPLU.11.02.00-06-0026/18
tym 9 os. niepełnosprawnych) poprzez stworzenie dostępu do usługi opiekuńczej w formie stacjonarnej opieki dziennej - Klubu Seniora. Cel zrealizowany do
30.06.2020 r poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora "Jesień pełna życia" - tj. szeregu zintegrowanych usług społ. - działań o charakterze
profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym. Zakładanym rezultatem projektu jest m.in. liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu (36) oraz Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi
świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 36. Opracowanie projektu poprzedziła Diagnoza przygotowana przez wnioskodawcę przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie, w oparciu o dostępne, weryfikowalne dane / informacje dotyczące obszaru wsparcia (gminy Kraśnik). Wnioski z diagnozy, zawarte we
wniosku o dofinansowanie, są uzasadnieniem realizacji określonych usług i zakupów w projekcie. Na tej podstawie określono zakres wsparcia, który jest w pełni
zgodny ze standardami określonymi w Wymaganiach dotyczące standardu oraz cen rynkowych towarów i usług w ramach Działania 11.2 (zał. 11 do Regulaminu).
Zaplanowane usługi społeczne spełniają minimalne wymagania świadczenia usług społ., określone w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Zaplanowano 5 Zadań: 1. Realizacja
zajęć "Aktywność i Samopomoc"; 2. Realizacja zajęć "Czas wolny"; 3. Realizacja zajęć "Zdrowie i Ruch"; 4. Realizacja zajęć "Kultura i Edukacja"; 5. Realizacja
poradnictwa. Typ projektu: 1, 3 Projekt realizowany od 01.01.2019 do 30.06.2020 r.

GMINA KRAŚNIK / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

237 242,50

237 242,50

201 656,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-06-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Okno na świat - nowe otwarcie

Cel głów. proj. to udzielanie wsparcia wychow.-opiekuń., w tym także profilakt. łącznie 831 dzieciom i młodzieży w w. 6-18 lat (416K,415M) z obszaru woj.
lubelskiego, które uczą się i/lub zamieszkują na terenie gmin: Dęblin (2 świetlice), Stężyca, Siedliszcze (1 świetlica), Ułęż, Hrubieszów, Mircze, Rejowiec, Garbów,
Wólka, Rossosz, Drelów, Piszczac, Baranów, Lubartów, Kraśnik, Stary Brus, Goraj, zagrożonych wyklucz. społecznym, w ramach 18 świetlic środowisk.(2 placówki
nowe i 16 już istniejących -kryt. form. specyfi. nr 9 ) oraz działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychow. i specjalist. bezpłt.
poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżyw.trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychow. i/lub rodzin zastępczych (min. 400 os. 200Ki200M), kryt. form.
spec.1., do 31.07.2020 r., w tym 3% uczestników proj. stanowią ON. ZADANIA: 1. URUCHOMIENIE I PROWADZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH 2. PORADNICTWO
PRAWNE, RODZINNE, PSYCHOLOGICZNE GRUPA DOCELOWA: 1.dzieci i młodzież (w wieku 6-18 lat) z terenu woj. lub. (które uczą się i/lub zamieszkują na terenie ww.
gmin), zagrożone wykluczeniem społecznym - 831 (416K i 415M), 2. rodzice, w tym rodzice przeżywający trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychow. i/lub
rodzice zastępczy- 400 osób (200Ki 200M) GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU: 1. Liczba wspartych i utworzonych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu -10 (minimum) 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 1231 3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 37 osób (min.3% UP) 4. Liczba
osób pochodzących z obszarów wiejskich - 985 (min.80% UP)

RPLU.11.02.00-06-0027/16

LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

3 494 574,00

3 494 574,00

2 970 387,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2020-07-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

AKTYWNA JESIEŃ

Głównym celem projektu jest zwiększenie o 95 liczby osób objętych usługami społecznymi, w tym usługami opiekuńczymi na terenie gminy Dęblin do 30.04.2021 r.
poprzez działania podejmowane w ramach Domu Dziennej Pomocy Osób Starszych „Aktywna Jesień” (DDPOS). Grupę docelową projektu stanowi: 95 osób (72K,
23M) powyżej 60 r. ż., zamieszkujące na terenie gminy Dęblin, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ., korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społ. tj. spełniających co najmniej jedną z
przesłanek określonych w art.7 ustawy. Kluczowym zadaniem projektu jest, utworzenie DDPOS „Aktywna Jesień” – miejsca świadczenia usług społecznych i
zdrowotnych dla os. starszych (25 osób/edycja), w tym Mobilnego Punktu Opieki, w ramach którego będą świadczone usługi opiekuńcze przez 2 opiekunów na
rzecz 20 osób starszych/ chorych/ niesamodzielnych. Usługi będą świadczone na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb i deficytów uczestników projektu.
Wskaźniki rezultatu: L. wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 27; Wskaźniki produktu: L. os.
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 95 os.(72K,23M); Okres
realizacji projektu: 01.01.2018 r.–30.04.2021 r. Obszar realizacji projektu: Gmina Dęblin

RPLU.11.02.00-06-0027/17

MIASTO DĘBLIN/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 626 306,38

1 626 306,38

1 382 360,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2021-04-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Dzienny Dom Pomocy w Gminie Bychawa

Celem projektu jest zwiększony dostęp do usług opiekuńczych, dzięki utworzeniu 30 zdeinstytucj. miejsc opieki i objęcie wsparciem 30 niesamodzielnych i
zagrożonych wykluczeniem społ. osób, w szczeg. osób starszych i ON. Osoby te stanowią GD i pochodzić będą głównie z GB. Wyjątkowo dopuszczono możliwość
objęcia wsparciem os. spoza GB, tj. pochodzących z powiatu lubel. Zaplanowano 2 zadania Zad.1-Obejmuje doposażenie oraz bieżące koszty funkcjonowania
Zad.2-Obejmuje realizację usług opiekuńczych oraz aktywizację społ. UP otrzymająBezp. i godne miejsce do spędzania czasu (DDPB funkcjonował będzie przez
cały rok, we wszystkie dni robocze, przez 9h. dziennie)Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone przez opiekunów med., AON i pielęgniarkę, obejmujące m.in.
pomoc w utrzymaniu higienyProfilaktyka mająca zapobiec potrzebie umieszczenia w zakładzie/przewidująca działania nakierowane na zapobieganie chorobom i
utracie sprawności oraz odzyskaniu niezależności- prowadzona przez personel, wg właściwych kompetencji.Wyżywienie (własna kuchnia i zdrowe naturalne
produkty), uwzgl. specyf. potrzeby żywieniowe i wskazania dietetyka (3 posiłki w siedzibie DDPB/na wynos)Zajęcia terapeutyczneRealizacja potrzeb w aspekcie
kulturalnym, rekreac. i towarzyskim, dzięki dostępowi do książek i środków przekazu oraz imprezom kulturalnym, rekreac. i towarzyskimStymulowanie
utrzymywania kontaktu z rodziną i środow. lokalnym poprzez wspólny udział w festynach i spotkaniach okolicznościowych (m.in. organiz. świąt i
uroczystości)Pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowejPomoc psycholog. i psychiatr., poradnictwo i wsparcie w
rozwiązywaniu trudnych syt. życiowych oraz spraw bieżącychKomunikacja z niesłyszącymi z wykorzyst. znikopisuDostęp do Wi-Fi, stanowisko
komputerowe.Fizjoterapia-wg zaleceń lekarza Rezultatyzmniejszenie ryzyka wykluczenia społ.zwiększenie dostępu do usług opiekuńczychutworzenie 30
zdeinstytucj. miejsc opiekiaktywizacja społeczna

RPLU.11.02.00-06-0027/18

MEBLOVE-LUBLIN ALEKSANDRA DROZD

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

2 924 834,28

2 924 834,28

2 486 109,13

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Dom pod Gwiazdą

Projekt zakłada usługi świadczone w społeczności lokalnej w interesie ogólnym, umożliwiające os niezależne życie w środowisku, zapobiegając ich odizolowaniu RPLU.11.02.00-06-0028/18
rodziny i społeczności. W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnej, w projekcie zaplanowano nieodpłatną, indywidualną i grupową
rehabilitację społeczną i zdrowotną za pomocą kompleksowych form wsparcia w zakresie realizacji zintegrowanych usług społecznych o charakterze
profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym. Projekt zakłada ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt ma zasięg regionalny i jest kierowany łącznie do 70 osób wykluczonych, zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: os niepełnosprawne, niesamodzielne; rodziny dysfunkcyjne, os starsze zgodnie z kryterium rekrutacji do projektu.
Zakres programu zakłada usługi zdrowotne, które widnieją w katalogu świadczeń gwarantowanych jednak są niedostępne w regionie i mają charakter usług
ponadstandardowych. Cały pakiet usług tworzy logiczną całość, niezbędną do zapewnienia kompleksowego wsparcia. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn i zakłada rekrutację na każdym jego etapie. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnospranych. Zadania i rezultaty: wykorzystywanie
szerokiego zakresu metod usprawniania do zwiększenia stopnia samodzielności uczestników i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; nieodpłatność usług
zmniejszy pogłębianie się ubóstwa; poprawa stanu zdrowia uczestników będzie przeciwdziałać złożoności problemów rodzin dysfunkcyjnych. Kompleksowe usługi
społeczne i zdrowotne umożliwiają osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Taka niestandardowa usługa oraz jak najwcześniej rozpoczęta, ciągła
rehabilitacja zintegrowanymi metodami daje największą szansę osiągnięcia zamierzonego celu włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

FUNDACJA "STELLA" IM. AGATY ORŁOWSKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 287 729,42

1 287 729,42

1 094 570,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2021-06-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

CZAS SENIORÓW

Cel główny projektu: wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 100 osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gmin Puławy oraz Baranów do 31.12.2020 r. poprzez utworzenie dwóch Klubów Seniora. Główne rezultaty: Liczba
wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 30 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 100 Grupa docelowa: 100 osób w wieku 60+ (77K i 23M), w tym 10
os. niepełnopsrawnych, mieszk. Gminy Puławy (60 os, w tym 45K) oraz Gminy Baranów (40 os, w tym 32K), osoby wykluczone i zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Główne zadania: 1. Integracja i edukacja 2. Zajęcia prozdrowotne 3. Poradnictwo prawne 4. Kultura i życie społeczne

RPLU.11.02.00-06-0029/18

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INICJATYW SPOŁECZNYCH "PARALOTNIA"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 245 060,00

1 245 060,00

1 058 301,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim

Celem głównym proj. jest jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych na terenie pow. włodawskiego m.in. poprzez tworzenie warunków
do opieki domowej. Celem szczeg. jest ograniczenie barier w dostępie do podstawowych usług publicznych na jakie napotykają osoby wykluczone, bądź
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osoby starszy, z niepełnosprawnościami i niesamodzielne .Projekt przyczyni się do stworzenia
możliwości rozwoju osobistego, poprawy warunków codziennego funkcjonowania grupom docelowym.
Projekt zakłada usługi świadczone w lokalnej społeczności. Przewidziano utworzenie Klubu Seniora (10 miejsc łącznie dla 40os.), miejsca spotkań osób starszych,
niesamodzielnych, nieczynnych zawodowo zlokalizowany w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance na terenie gminy Włodawa. Zajęcia
realizowane będą codzienne: gry świetlicowe, muzykoterapia, ćwiczenia usprawniające ruchowo, fizjoterapia, zajęcia profilaktyczne w zakresie profilaktyki
zdrowotnej, zapobiegania chorobom i utracie sprawności oraz odzyskania niezależności. Zajęcia cykliczne: arteterapia, spotkania z psychologiem, wsparcie
seniorów. 20 osób zamieszkujących na terenie powiatu włod. objętych zostanie usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 7 dni w tygodniu, średnio 3 godz.
dziennie/os. Zaangażowanych zostanie 10 etatowych opiekunów oraz koordynator. Zakres usług obejmie m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zaplanowano wsparcie dla opiekunów faktycznych
(20os), w szczeg.członków rodzin, w tym wsparcie psychologiczne oraz w zakresie sprawowania opieki i profilaktyki zdrowotnej, diety podopiecznych. Ponadto
utworzona zostanie ogólnodostepna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego.
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu -20 Przewidywana liczba osób o

RPLU.11.02.00-06-0030/18

POWIAT WŁODAWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 032 000,00

1 032 000,00

877 200,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2019-11-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Klub Seniora w Tucznej

Głównym celem projektu jest, poprzez działalność Klubu Seniora, aktywizacja i integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 20 osób starszych po
RPLU.11.02.00-06-0031/17
60 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmowane działania w Klubie Seniora służyć będą realizacji takich celów jak: zmniejszenie poczucia
samotności i aktywizacji społecznej. Klub Seniora utworzony w ramach projektu będzie integrował, rozbudzał zainteresowania i potrzeby kulturalne, edukował,
upowszechniał zdrowy styl życia, zmieniał wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie. Projekt skierowany jest do 20 osób (w tym 14 kobiet i 6 mężczyzn),
które spełniają warunki: - zamieszkują tereny wiejskie, - są mieszkańcami gminy Tuczna, - mają ukończone 60 lat W grupie tej znajdą się emeryci i renciści, osoby
chore i niepełnosprawne o różnym poziomie wykształcenia. Trwałość i wpływ rezultatów projektu Po zakończeniu realizacji projektu Klub Seniora będzie
utrzymywany przez 3 lata od zakończenia okresu realizacji projektu ze środków własnych Gminy Tuczna. Na działalność Klubu zostaną wykorzystane środki trwale
zakupione w ramach projektu.

GMINA TUCZNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

524 962,50

524 962,50

446 218,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2020-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej

Celem głównym P jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społ. 26 osób starszych, niesamodzielnych(w tym 18K) z gm.Poniatowa oraz popr. dostępności do
usług społecznych użyteczności publicznej poprzez utworzenie klubu seniora do 31.12.2020r. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
1.Zwiększenie aktywności społ. 26 os. starszych i niesamodzielnych(w tym 18K) z gm.Poniatowa do XII 2020r. 2.Zwiększenie aktywności fizycznej 26 os. starszych
i niesamodzielnych(18K) z gm.Poniatowa do XII 2020r. 3.Zwiększenie integracji społecznej i więzi społecznych 26 os. starszych i niesamodzielnych(18K) z gm.
Poniatowa do XII 2020r W ramach projektu przewiduje się zajęcia aktywizujące i terapeutyczne dla 26 K/M starszych niesamodzielnych z gminy Poniatowa,
poradnictwo psychologiczne, zajęcia z edukacji zdrowotnej i zajęcia z kultury fizycznej oraz zajęcia kulturalne i edukacyjne. Zakłada się realizację wskaźników: Licz os zagr ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 26 -Licz wspartych w
programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu-26 -Licz os zagr ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych usługami
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 26

RPLU.11.02.00-06-0031/18

GMINA PONIATOWA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

743 900,00

743 900,00

632 315,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-12-03

2020-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Czerwony guzik życia - aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych, poprawę warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej 135
niesamodzielnych osób z terenu pow. kraśnickiego, kt. ze względu na wiek, stan zdrowia/niepełnospr. wymagają opieki, poprzez realizację indyw. i
kompleksowych zintegr. usług społ. świadczonych w społ. lokalnej oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu wspomagającego do 03.04.2019r. W projekcie zostanie
wspartych 15 miejsc świadczenia usług społecznych, które zostaną utrzymane po zakończeniu projektu. Dzięki realizacji projektu 135 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami społecznymi oraz zostaną one objęte całodobową usługą monitoringu systemem
przywoławczym (teleopieki). Grupą docelową jest 135 osób w wieku 50+ (106 k) w tym 54 os. niepełnosprawnych (36 K), 103 z obszar. wiej (97K),
niesamodzielnych, kt. ze względu na wiek, stan zdrowia/niepełnospr. wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z
czynności dnia codziennego, zamieszk. na terenie następujących Gmin Powiatu Kraśnickiego: Annopol (miasto i wieś), Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik,
Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek.

RPLU.11.02.00-06-0032/17

POWIAT KRAŚNICKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

883 970,43

883 970,43

751 374,86

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-01

2019-04-03

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Pora na Seniora

Cel główny: Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 30 osób (20K, 10M) zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym z terenu powiatu biłgorajskiego do 30.04.2019 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do
potrzeb i oczekiwań osób starszych. Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do zachęcenia osób starszych , co zachęci je do udziału w życiu społecznym, a
cykliczność i różnorodność zajęć dodatkowo wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów z powiatu
biłgorajskiego i orac poprawy jakości ich życia. Gupa docelowa: Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. lubelskiego- Ppowiat biłgorajski(w
przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego- powiat biłgorajski w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Gd to 30 osób (20K,10M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym- osoby starsze. Zadania: Zajęcia aktywizujące związane z
aktywnością fizyczną i zajęcia kulturalne Zajęcia stacjonarne: doradcze, edulkacyjne, terapeutyczne, prozdrowotne Panel profilaktyki miejsce: powiat biłgorajski
termin 9.2018-04.2019

RPLU.11.02.00-06-0032/18

FUNDACJA NA RZECZ SENIORÓW "BONUM VITAE"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

425 325,00

425 325,00

361 526,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2019-04-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

"Lepsza Przyszłość" - profilaktyka i wsparcie społeczno - zdrowotne mieszkańców w gminie Ryki

Ideą projektu jest zapewnienie stosownej opieki, osobom zależnym, w szczególności osobom starszym i schorowanym, niesprawnym i niepełnosprawnym
RPLU.11.02.00-06-0033/17
właściwej opieki dopasowanej do potrzeb aby czuły się bezpieczne, wśród osób życzliwych, takich którym się "chce" i dla których los tych osób jest ważny. Są to
usługi świadczone w sposób: a) zindywidualizowany oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym; b)
umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą Usługi będą miały charakter wsparcia zarówno rodzinnego jak
i indywidualnego, mają na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu ze względu na stygmatyzację niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku. Cel
przekłada się bezpośrednio na zadania, a realizacja zaprojektowanych zadań umożliwi objecie pacjentów stosowną opieką i zapewni im następujące korzyści: wsparcie będzie udzielane przez wielodyscyplinarny zespół w skład którego wchodzą opiekunowie, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy, usługi będą świadczone w domu pacjenta w miejscu, które stwarza poczucie bezpieczeństwa i umożliwia odbiorcom usług większą kontrolę nad swoim życiem,
nad decyzjami które ich dotyczą; - dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu, zdolność do darmowej adekwatnej i wystarczającej pomocy medycznej i socjalnej, społecznych, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, zdrowotnych, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących
oddalenie od rynku pracy, - odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu
zamieszkania; - wsparcie rodzin i opiekunów podopiecznych w zakresie opieki umożliwiające odpoczynek od obiowiazków, - bezpłatny transport podopiecznych
do placówe

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ZDROWIE H. KŁACZYŃSKA I E. CZERWIŃSKA
SPÓŁKA CYWILNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 986 492,00

1 986 492,00

1 688 518,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-11-01

2019-10-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

WIEKOWI = PRZEBOJOWI

Cel główny: Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 30 osób (20K, 10M) zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym z terenu powiatu łęczyńskiego do 30.04.2019 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do
potrzeb i oczekiwań osób starszych. Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do zachęcenia osób starszych , co zachęci je do udziału w życiu społecznym, a
cykliczność i różnorodność zajęć dodatkowo wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów z powiatu
łęczyńskiego orac poprawy jakości ich życia. Gupa docelowa: Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. lubelskiego- POWIAAT ŁECZYŃSKI (w
przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego- powiat łęczyński w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Gd
to 30 osób (20K,10M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym- osoby starsze. Zadania: Zajęcia aktywizujące związane z aktywnością
fizyczną i zajęcia kulturalne Zajęcia stacjonarne: doradcze, edulkacyjne, terapeutyczne, prozdrowotne Panel profilaktyki miejsce: powiat łeczyński termin9.201804.2019

FUNDACJA NA RZECZ SENIORÓW "BONUM VITAE"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

425 325,00

425 325,00

361 526,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2019-04-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Przystań S.O.S.

Projekt ma na celu zapewnienie usług z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego 16 uczestnikom projektu (8K,8M,1ON) z terenu województwa lubelskiego,
RPLU.11.02.00-06-0034/17
wykluczonym lub zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszczącym się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji (...)
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie kierowane do w/w os. poprzez zapewnienie dostępności do
wysokiej jakości usługi społ., odpowiadających na ich specyficzne potrzeby. Cel główny zostanie zrealizowny w okresie 01-11-2017 - 31-10-2018 r. UP otrzymają 9cio m-czny dostęp do wysokiej jakości usług mieszkalnictwa wspomaganego, które zostaną uzupełnione o kompleksowe i indywidualnie zbudowane progamy
pracy socjalnej, pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjoterapeutycznej, prawnej oraz pedagogicznej, dzięki którym po opuszczeniu programu będą
zdolni w szerszym zakresie prowadzić niezależne życie w społeczności lokalnej. Program przyczyni się do rozwijania i wzmacniania samodzielności, zaradności
życiowej i integracji społecznej, podnoszenia kompetencji osobistych i społecznych, a także poprawienia kondycji psychofizycznej uczestników, prowadzących
łącznie do aktywizacji społeczno-zawodowej. Intensyfikacja wsparcia oparta na indywidualizacji form usług pozwoli uczestnikom na zniwelowanie lub
złagodzenie barier z jakimi spotykają się w życiu. Ponadto projekt oferuje uczestnikom atrakcyjny i dostosowany do ich preferencji panel kulturalno-oświatowy,
pozwalając tym samym na zapoznanie się z twórczymi sposobami gospodarowania wolnym czasem oraz przedstawienie korzyści z tego płynących.

FUNDACJA "S.O.S. ZIEMI LUBELSKIEJ"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

513 620,50

513 620,50

436 577,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-11-01

2018-10-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Dzienny Dom "Senior+" w Gminie Biłgoraj

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych, dla 30 (20K/10M) niesamodzielnych osób starszych, w wieku 60 lat i
RPLU.11.02.00-06-0034/18
powyżej, z gminy Biłgoraj, poprzez zapewnienie wsparcia w formie dziennego domu pomocy (DDP), do 31.12.2021 r. Grupą docelową (GD) jest 30 (20K/10M)
niesamodzielnych osób starszych w wieku 60 lat i powyżej, z terenu gminy Biłgoraj (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), które ze względu na wiek, niepełnosprawność
lub długotrwałą chorobę wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności
dnia codziennego, w tym 9 (6K/3M) os. niepełnosprawnych. GD to os. wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, wymagające wsparcia ze względu na
stan zdrowia wywołany przewlekłą chorobą, niepełnosprawnością lub osłabieniem kondycji fizycznej i zmysłów (np. wzrok, słuch), związane z wiekiem. 100% GD to
os. zamieszkałe na terenach wiejskich (zg. z DEGURBA), (kryt. prem. nr 5). Zadania: - utworzenie i funkcjonowanie dziennego domu pomocy z 15 miejscami
świadczenia usług opiekuńczych dla niesamodzielnych os. w wieku 60 lat i powyżej, - objęcie w ramach dziennego domu pomocy usługami opiekuńczymi i
specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz aktywizacją w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej 30 niesamodzielnych os. w wieku 60 lat i powyżej.

GMINA BIŁGORAJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

2 057 109,48

2 057 109,48

1 748 543,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci - program profilaktyczny w województwie lubelskim.

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI szkół podstaw. z terenu woj. lubelskiego poprzez
przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno – zdrowotnej wśród 3 000 uczniów w okresie do 2020 roku. Cele szczeg. projektu: 1. Zwiększenie
wykrywalności nadwagi i otyłości wśród 3000 uczniów klas IV-VI szkół podst. z terenu woj. lubelsk. w okresie do 2020 roku; 2. Zwiększenie poziomu wiedzy i
świadomości na temat zbilansowanego, prawidłowego żywienia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez ukierunkowaną edukację wśród 3 000
uczniów klas IV- VI szkół podst. z terenu woj. lubel. w okresie do 2020 roku. Grupa docelowa proj. to 3000 uczniów klas IV-VI szkół podstaw. z terenu woj. lubel., w
tym conajmniej 1650 uczniów z terenów wiejs. (oraz 80 osób niepełnospraw., 150 osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ.). Uczniowie objęci proj. będą
mieć zapewnione badania diagnostyczne, zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia z dietetyki, psychologii oraz zajęcia praktyczne rozwijające aktywność ruchową.
Uczestnik projektu, u którego zostanie stwierdzona nadwaga/otyłość będzie miał zapewnioną indywidualną poradę z dietetykiem w obecności rodzica/opiekuna
prawnego, podczas której zostaną poinformowani o zagrożeniach wynikających z otyłości, możliwości podjęcia leczenia z wywiadem dotyczącym m. in. czynników
socjo-demograficznych, stanu zdrowia, historii żywienia i aktywności fizycznej ucznia. Na koniec projektu każdy uczestnik otrzyma skrypt z realizacji
poszczególnych etapów programu oraz zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń tj. piłka gimnastyczna, skakanka, mata do ćwiczeń. Wdrożenie projektu w
szkołach ma na celu zwiększenie wiedzy na temat właściwego żywienia i aktywności fizycznej. Ocena efektywności programu zostanie dokonana na podstawie
badań ankietowych określających poziom wiedzy uczestników nt. prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz ich zachowania prozdrowotne.

RPLU.11.02.00-06-0035/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

529 500,00

529 500,00

450 075,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2020-07-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 50 osób starszych i niepełnosprawnych (40 kobiet i 10 mężczyzn) wykluczonych
lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usługi w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowanej przez klub seniora w
opiece nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Gościeradów od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021 roku. Działania te przyczynią się do wzrostu dostępności
wysokiej jakości usług społ. dla 50 os. starszych i niepełnosprawnych w Gminie Gościeradów. Pożądana zmiana zostanie potwierdzona poprzez osiągnięcie
zaplanowanych wskaźników rezultatu i produktu projektu. Grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy Gościeradów, os. wykluczone lub zagrożone ubóstwem i
wykluczeniem społecznym, w tym: wieku 60 + w tym 5 osób z niepełnosprawnościami (1 mężczyzn i 4kobiety) W projekcie zaplanowano: 1. Usługi społeczne o
charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym w ramach klubu seniora 2. Zajęcia edukacyjne i integracyjnene w ramach klubu seniora Główne
rezultaty: 50 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (40K, 10M) 50 wspartych osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (40K, 10M)

RPLU.11.02.00-06-0035/18

GMINA GOŚCIERADÓW/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCIERADOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

873 499,99

873 499,99

742 474,99

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.02.00-06-0033/18

Walka z nadwagą i otyłością w klasach IV - VI szkół podstawowych

Projekt jest realizacją Programu profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI SP z terenu WL na lata 2017 – 2020. Celem jest: zwiększona
świadomość w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabyta wiedza w zakresie przeciwdziałania tym problemom, wśród 6 000 uczniów
(2700K, 3300M) klas IV – VI szkół podstawowych z terenu WL, dzięki kompleksowej interwencji edukacyjno – zdrowotnej, w okresie do 29 lutego 2020 roku.
Wsparcie dla uczniów klas IV-VI SP z terenu WL, którym zapewnione zostaną badania diagnostyczne, zajęcia z edukacji zdrow., zajęcia z dietetyki, psych. oraz
zajęcia prakt. rozwijające aktywn. ruchową. Każdy UP, u którego zostanie stwierdzona nadwaga/otyłość będzie miał zapewnioną indywid. konsultację z
dietetykiem w obecności rodzica/opiekuna, podczas której zostaną poinf. o zagrożeniach wynikających z otyłości oraz o możliwości podjęcia leczenia. Dietetyk
przeprowadzi wywiad z opiekunem ucznia dot. m. in. czynników socjo-demogr., stanu zdrowia, historii żywienia i aktywn. fiz. Na koniec projektu każdy UP otrzyma
skrypt z realizacji poszczeg. etapów projektu oraz zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń (piłka gimnast., skakanka, mata do ćw.) Wiedza i umiejętności
nabyte w projekcie przyczynią się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu "Liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostały zdiagnozowane i/lub ograniczone
problemy zdrowotne" na poziomie co najmniej 90% GD. WARTOŚĆ DODANA: Wzrost świadomości nt. nadwagi i otyłości w środ. UP, w tym w ich rodzinie, ktore
przełoży się na stos. zasad zdrowego żywienia oraz aktywn. fiz. Niższy wskaźnik zachorowalnosci. Promocja profilaktyki zdrow. i EFS. Bez wsparcia UE osiągnięcie
tych rezultatów nie byłoby możliwe. SKRÓTY: WN-Wnioskodawca KP-Koordynator Projektu AKP-Asystent Koordynatora Projektu UP-Uczestnik Projektu ONOsoba Niepełnosprawna GD-Grupa Docelowa K-Kobiety M-Mężczyźni KZ-Kadra Zarządzająca SP-Szkoła Podstawowa WL-Województwo Lubelskie

RPLU.11.02.00-06-0036/17

"USŁUGI MEDYCZNE B. NOWICKA - DANILCZUK" SPÓŁKA JAWNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 592 784,00

1 592 784,00

1 353 866,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2020-02-29

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywny senior!

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 29 osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym z terenu gmin Łomazy do 31.08.2021r. Główne rezultaty: liczba seniorów obj, wsparciem - 50 os. liczba dopos. miejsc dla seniorów - 29
miejsc liczba utworzonych klubów seniora-1 gr. docelowe: osoby starsze z terenów Gminy Łomazy ZAD. 1 OFERTA ZAJĘĆ CYKLICZNYCH W KLUBIE SENIORA Zaj.ruchowe,(nordic walking, pilates, basen, joga, areobic, zumba) - Zaj.terapeutyczne,(biblioterpaia, filmoterapia, muzykoterapia, trening pamięci) - Porad.
zdrowotne: (m.in. dietetyk, lekarz, fizjoter., masażysta), - Wsparcie psychologiczne, - Zaj. rozwij. umiejętności i indywidulne zainteresowania (zaj. artystyczne,
wokalne, rękodzieło, instrumentalne, koła zainteresowań) - Zaj. edukacyjne z wykorz. nowoczesnych technologii (zaj. komputerowe oraz warszt. historycznokrajoznawcze) - Zaj. z kreowania wizerunku - z zakresu estetyki, higieny, ubioru, fryzury, kosmetologii. - senior ekspert- grupy samopom. w których człon. będą
wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codz. - vademekum seniora - Por. real. poprzez udzielanie seniorom nformacji o obowiązujących przepisach z
zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, bankowości, poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny. ZAD 2
ZAJĘCIA KULTURALNE ORAZ ZWIĘKSZAJĄCE AKTYWNOŚĆ SENIORÓW W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ: Integracja międzypokoloniowa w tym zajęcia zwiękększające
aktywność i uczestnictwo os.starszych w życiu społecznym tj. Wydanie: Historii gminy Łomazy opracowanych na warsztatach przyrodniczo-hist. oraz Ksiażki
kucharskiej opracowane na warszt. kulinarnarnych. ZAD 3 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ KLUBU SENIORA W ŁOMAZACH : Zapewnienie transportu na zaj.,
umożliwi uczestnikom w proj. większej ilości osób w tym os. niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz zam. w oddalonych miejscowościach o utrudnionym,
dostępie

RPLU.11.02.00-06-0036/18

GMINA ŁOMAZY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

991 062,50

991 062,50

842 403,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2021-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

"Trzymaj formę" profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI szkół podstawowych w powiecie łukowskim.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie
zapobiegania zjawiska nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z terenu pow.łukowskiego,poprzez przeprowadzenie kompleksowej
interwencji edukacyjno–zdrowotnej wśród 3264 uczniów w okresie 01.06.2018-31.12.2020. Rezultatem bezpośrednim projektu będzie liczba osób, u których po
opuszczeniu programu zostana zdiagnozowane i/lub ograniczone problemy zdrowotne oraz zwiększenie świadomości uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w
zakresie prozdrowotnego stylu życia. Zakres projektu będzie obejmował 4 etapy realizacji:1.Działania informacyjno-rekrutacyjne.2.Działania diagnostyczneprzeprowadzenie badań diagnostycznych przez pielęgniarkę.3.Działania edukacyjne w zakresie edukacji prozdrowotnej, zajęcia praktyczne z dietetykiem z
zastosowaniem zasad prawidłowego żywienia, zajęcia z psychologii objemujące motywację, zaburzenia odżywiania oraz rola czynników psychologicznych w
procesie odżywiania. Każdy z uczestników otrzyma skrypt zawierający treści zajęć z edukacji zdrowotnej, dietetyki, psychologii wraz z przykładowymi ćwiczeniami
i opisem aktywności fizycznych. Wszystkie w/w działania edukacyjno-warsztatowe będą skierowane do wszystkich uczestników. W zakresie tego etapu odbędą się
indywidualne porady dietetyczne z dietetykiem względem uczestnika programu z wykrytą nadwagą/otyłością( co najmniej 41% uczestników) wraz z
rodzicem/opiekunem prawnym uwzgledniające możliwości podjęcia leczenia oraz przedstawienie sposobu postępowania.4.Działania praktyczne skierowane do
wszystkich uczestników -nauka ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu przez instruktora gim/rehabilitanta. Uczestnicy otrzymają matę do ćwiczeń,
skakankę i piłkę gimnastyczną. Planuję się zakup wag z możliwością pomiaru tk.tłuszczowej oraz ilości wody w organizmie.

RPLU.11.02.00-06-0037/17

CENTRUM MEDYCZNO- DIAGNOSTYCZNE SP.ZO.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

604 880,00

604 880,00

514 148,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2020-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego- Gmina Końskowola

Celem głównym realizowanego projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 80 mieszkańców gmin wiejskich powiatu puławskiego w
okresie do 31.08.2021 r. Projekt zakłada usługi świadczone w lokalnej społeczności (KRYT.SPEC.4) Projekt przewiduje realizację działań profilaktycznych
odnoszących się do różnych usług wsparcia dla osób i ich rodzin, które mają zapobiec potrzebie umieszczenia w zakładzie. W stosunku do osób starszych projekt
przewiduje działania nakierowane na zapobieganie chorobom i utracie sprawności oraz odzyskaniu niezależności. (KRYT.SPEC.6) Założono realizację 3 zadań 1.
UTWORZENIE NA TERNIE GMINY KOŃSKOWOLA (W STAREJ WSI) DZIENNEGO DOMU POMOCY (DDP) Z WYPOŻYCZALNIĄ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO(PARTNER
WIODĄCY) 2. UTWORZENIE PRZY ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W KOŃSKOWOLI PUNKTU PORAD I KONSULTACJI (PARTNER WIODĄCY) 3. UTWORZENIE
KLUBU SENIORA (PARTNER 1) Zaplanowane w projekcie kompleksowe działania na rzecz rozwoju systemu wsparcia rodziny przyczynią się do podniesienia jakości
usług społecznych oraz ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości
rozwojowe osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem. Projekt zapewnia włączenie społeczności lokalnej w realizowane działania zgodnie
z koncepcją empowerment. Zaplanowane w projekcie działania realizowane będą we współpracy ze SPOŁECZNĄ RADA WSPARCIA, która uczestniczyć będzie w
każdym etapie realizacji projektu (diagnozie potrzeb, dotarciu do potencjalnych podopiecznych, realizacji wsparcia w formie wolontariatu, monitorowaniu
stopnia osiągniecia zakładanych wskaźników) (KRYT.PREM. 4) Wszelkie podejmowane w ramach projektu działania podejmowane będą zgodnie z
zasadąniedyskryminacji ze względu na płeć i niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

RPLU.11.02.00-06-0037/18

GMINA KOŃSKOWOLA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 952 760,00

1 952 760,00

1 659 846,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2021-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego Projekt jest realizacją Programu profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI SP z terenu WL na lata 2017 – 2020. Celem jest: zwiększona
świadomość w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabyta wiedza w zakresie przeciwdziałania tym problemom, wśród 3 000 uczniów
(1350K, 1650M) klas IV – VI szkół podstawowych z terenu WL, dzięki kompleksowej interwencji edukacyjno – zdrowotnej, w okresie do 29 lutego 2020 roku.
Wsparcie dla uczniów klas IV-VI SP z terenu WL, którym zapewnione zostaną badania diagnostyczne, zajęcia z edukacji zdrow., zajęcia z dietetyki, psych. oraz
zajęcia prakt. rozwijające aktywn. ruchową. Każdy UP, u którego zostanie stwierdzona nadwaga/otyłość będzie miał zapewnioną indywid. konsultację z
dietetykiem w obecności rodzica/opiekuna, podczas której zostaną poinf. o zagrożeniach wynikających z otyłości oraz o możliwości podjęcia leczenia. Dietetyk
przeprowadzi wywiad z opiekunem ucznia dot. m. in. czynników socjo-demogr., stanu zdrowia, historii żywienia i aktywn. fiz. Na koniec projektu każdy UP otrzyma
skrypt z realizacji poszczeg. etapów programu oraz zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń (piłka gimnast., skakanka, mata do ćw.) Wiedza i
umiejętności nabyte w projekcie przyczynią się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu "Liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostały zdiagnozowane i/lub
ograniczone problemy zdrowotne" na poziomie co najmniej 90% GD. WARTOŚĆ DODANA: Wzrost świadomości nt. nadwagi i otyłości w środ. UP, w tym w ich
rodzinie, ktore przełoży się na stos. zasad zdrowego żywienia oraz aktywn. fiz. Niższy wskaźnik zachorowalnosci. Promocja profilaktyki zdrow. i EFS. Bez wsparcia
UE osiągnięcie tych rezultatów nie byłoby możliwe. SKRÓTY: WN-Wnioskodawca KP-Koordynator Projektu AKP-Asystent Koordynatora Projektu UP-Uczestnik
Projektu ON-Osoba Niepełnosprawna GD-Grupa Docelowa PCZ-Powiatowe Centrum Zdrowia K-Kobiety M-ężczyźni KZ-Kadra Zarządzająca SP-Szkołą

RPLU.11.02.00-06-0038/17

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 036 875,00

1 036 875,00

881 343,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-02-29

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Profilaktyka nadwagi i otyłości

Projekt jest realizacją Programu profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI SP z terenu WL na lata 2017 – 2020. Celem jest: zwiększona
świadomość w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabyta wiedza w zakresie przeciwdziałania tym problemom, wśród 6 000 uczniów
(2700K, 3300M) klas IV – VI szkół podstawowych z terenu WL, dzięki kompleksowej interwencji edukacyjno – zdrowotnej, w okresie do 29 lutego 2020 roku.
Wsparcie dla uczniów klas IV-VI SP z terenu WL, którym zapewnione zostaną badania diagnostyczne, zajęcia z edukacji zdrow., zajęcia z dietetyki, psych. oraz
zajęcia prakt. rozwijające aktywn. ruchową. Każdy UP, u którego zostanie stwierdzona nadwaga/otyłość będzie miał zapewnioną indywid. konsultację z
dietetykiem w obecności rodzica/opiekuna, podczas której zostaną poinf. o zagrożeniach wynikających z otyłości oraz o możliwości podjęcia leczenia. Dietetyk
przeprowadzi wywiad z opiekunem ucznia dot. m. in. czynników socjo-demogr., stanu zdrowia, historii żywienia i aktywn. fiz. Na koniec projektu każdy UP otrzyma
skrypt z realizacji poszczeg. etapów projektu oraz zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń (piłka gimnast., skakanka, mata do ćw.) Wiedza i umiejętności
nabyte w projekcie przyczynią się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu "Liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostały zdiagnozowane i/lub ograniczone
problemy zdrowotne" na poziomie co najmniej 90% GD. WARTOŚĆ DODANA:Wzrost świadomości nt. nadwagi i otyłości w środ. UP, w tym w ich rodzinie, ktore
przełoży się na stos. zasad zdrowego żywienia oraz aktywn. fiz.Niższy wskaźnik zachorowalnosci.Promocja profilaktyki zdrow. i EFS.Bez wsparcia UE osiągnięcie
tych rezultatów nie byłoby możliwe. SKRÓTY: WN-Wnioskodawca KP-Koordynator Projektu AKP-Asystent Koordynatora Projektu UP-Uczestnik Projektu ONOsoba Niepełnosprawna GD-Grupa Docelowa GS-Grupa Sterująca K-Kobiety M-Mężczyźni KZ-Kadra Zarządzająca SP-Szkołą Podstawowa WL-Województwo Lubels

RPLU.11.02.00-06-0039/17

STOWARZYSZENIE "KLUB XXI WIEKU"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 589 760,00

1 589 760,00

1 351 296,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2020-02-29

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego- Gmina Żyrzyn

Celem głównym realizowanego projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 80 mieszkańców gmin wiejskich powiatu puławskiego w
okresie do 31.12.2021 r. Projekt zakłada usługi świadczone w lokalnej społeczności (KRYT.SPEC.4) Projekt przewiduje realizację działań profilaktycznych
odnoszących się do różnych usług wsparcia dla osób i ich rodzin, które mają zapobiec potrzebie umieszczenia w zakładzie. W stosunku do osób starszych projekt
przewiduje działania nakierowane na zapobieganie chorobom i utracie sprawności oraz odzyskaniu niezależności. (KRYT.SPEC.6) Założono realizację 3 zadań 1.
UTWORZENIE NA TERENIE GMINY ŻYRZYN DZIENNEGO DOMU POMOCY (DDP) I 11 MIESZKAŃ CHRONIONYCH. 2. UTWORZENIE WE WSPÓŁPRACY ZE
ŚRODOWISKOWYM DOMEM SAMOPOMOCY W KOŃSKOWOLI PUNKTU PORAD I KONSULTACJI 3. UTWORZENIE KLUBU SENIORA Zaplanowane w projekcie
kompleksowe działania na rzecz rozwoju systemu wsparcia rodziny przyczynią się do podniesienia jakości usług społecznych oraz ograniczenia jednej z istotnych
barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczonym, bądź zagrożonym
ubóstwem i wykluczeniem. Projekt zapewnia włączenie społeczności lokalnej w realizowane działania zgodnie z koncepcją empowerment. Zaplanowane w
projekcie działania realizowane będą we współpracy ze SPOŁECZNĄ RADA WSPARCIA, która uczestniczyć będzie w każdym etapie realizacji projektu (diagnozie
potrzeb, dotarciu do potencjalnych podopiecznych, realizacji wsparcia w formie wolontariatu, monitorowaniu stopnia osiągniecia zakładanych wskaźników)
(KRYT.PREM 4) Wszelkie podejmowane w ramach projektu działania podejmowane będa zgodnie z zasada niedyskryminacji ze względu na płeć i niedyskryminacji
ze względu na niepełnosprawność.

RPLU.11.02.00-06-0039/18

GMINA ŻYRZYN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 974 360,00

1 974 360,00

1 678 206,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2021-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Chcę, mogę, potrafię - program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Projekt realizowany będzie od 01.10.2018 do 30.09.2021 w wiejskiej i miejskiej gminie Biłgoraj w woj. lubelskim przez lidera – Stowarzyszenie SOS Wioski
Dziecięce w Polsce (NGO) w partnerstwie z GOPS-em i MOPS-em w Biłgoraju. Grupą docelową projektu jest 53 członków (29K/24M) 15 rodzin dysfunkcyjnych i w
kryzysie. Rekrutacja do projektu przeprowadzona zostanie z zachowaniem równości szans i niedyskryminacji, a preferencyjnie traktowane będą osoby lub
rodziny zagrożone ubóstwem lub wyklucz. społ. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ., os. o znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności, os. z
niepełnosprawnością sprzężoną, os. z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, os. z zaburzeniami psych., os. z
niepełnosprawnościami. osoby niesamodzielne oraz os. lub rodziny korzystające z POPŻ 2014-2020. Dzięki implementacji projektu – wspierającej proces
deinstytucjonalizacji – nastąpi wzmocnienie działań profilaktycznych, zwiększy się dostęp do usług społ., a także nastąpi wzrost kompetencji opiekuńczo-wych. w
rodzinach dysfunkcyjnych i w kryzysie, skutkujące poprawą ich funkcjonowania, integracją oraz ograniczeniem liczby umieszczeń w pieczy zastępczej. Realizacja
inicjatywy przyczyni się też do ugruntowania międzysektorowego partnerstwa zainicjowanego w procesie konsultacji projektu i wspólnego tworzenia wniosku.
Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań: wspieranie dziecka i rodziny, usługi poradnictwa specjalistycznego prowadzone przez
prawnika, psychoterapeutę, psychologa, terapeutę terapii sensorycznej i doradcę zawodowego oraz warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wych. W
związku z realizacją działań zmierzone zostaną m.in. następujące wskaźniki: liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu, liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społ. świadczonymi w interesie ogólnym w pr

RPLU.11.02.00-06-0040/17

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

305 769,82

305 769,82

259 904,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2021-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Deinstytucjonalizacja osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i chorych poprzez wprowadzenie specjalistycznych
usług opiekuńczych w Gminie Stężyca.

Ideą proj. jest zapewnienie właściwej opieki, os. zależnym, w szczeg. os. niesprawnym i niepełnosprawnym, zagrożonych ubóstwem, starszym i schorowanym,
RPLU.11.02.00-06-0040/18
dopasowanej do potrzeb, aby czuły się bezpieczne wśród osób życzliwych, takich którym się "chce" i dla których los tych os. jest ważny. Są to usł. świadczone w
sposób: a) zindywidualizowany oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środ. domowym i rodzinnym; b) umożliwiający odbiorcom
tych usł. kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą Usł. będą miały charakter wsparcia zarówno rodzinnego jak i indywidualnego, mają na
celu zapobieganie wykluczeniu społ. ze względu na stygmatyzację niepełnosprawnych oraz os. w podeszłym wieku. Cel przekłada się bezpośrednio na zadania a
realizacja zaprojektowanych zadań umożliwi objęcie pacjentów stosowną opieką i zapewni im następujące korzyści: -wparcie udzielane przez wielodyscyplinarny
zespół w skład którego wchodzą opiekunowie, pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy, logopeda -usł. będą świadczone w domu pacjenta w
miejscu, które stwarza poczucie bezpieczeństwa -dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu dostęp do darmowej adekwatnej i wystarczającej pomocy medycznej i
socjalnej -społecznych, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej zdrowotnych, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących
oddalenie od rynku pracy, przywrócenie utraconych funkcji spowodowanych chorobą bądź niepełnosprwnością -odbudowa i podtrzymanie umiejętności
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania -wsparcie rodzin i opiekunów podopiecznych w zakresie opieki
umożliwiające odpoczynek od obowiązków Partner będzie brał czynny udział w rekrutacji w związku z wieloletnim doswiadczeniem i posiadanie stosownych

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ZDROWIE H. KŁACZYŃSKA I E. CZERWIŃSKA
SPÓŁKA CYWILNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 999 997,42

1 999 997,42

1 699 997,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Przystanek Sempre - placówka wsparcia dziennego z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi

TYP PROJ. 1A: Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym, w tym: a. rozwój
środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, oferujących
zajęcia/progr.socjoterap. Cel gł.: zapobieg. oraz ogranicz. podejmow.zachow. ryzyk., w tym używ. subst. psychoakt., przez dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat,
zamiesz. na ter. M. Lublin, poprzez utworz. plac. wsparcia dzienn. kieruj. specjalist. dział. do os. wyklucz. i zagroż. wyklucz. społl. (łącznie 105 os.): dzieci,
młodzieży i i rodzin i funkc. co najmniej do 2022 roku (okr. trwałości). W ramach proj. plac.będzie funkc. przez 2 lata szk. tj. 2018/19 i 2019/20, a także w ramach
trwał. po zakończ. proj. (2020/21, 2021/22). Proj. jest. skierow. do 3 gł. GD: - dzieci i młodzież w wieku 12-18 wyklucz. lub zagroż. wyklucz. społ. - rodziny ww.
dzieci i młodz. wyklucz. lub zagroż. wyklucz. społ. - specjal. pracuj. na codz. z osob. wyklucz. lub zagroż. wyklucz. społ. W ramach proj. zaplanow. utworz. Placówki
Wsparcia Dziennego, oferująca nast. progr. profilakt.: A. Grupy rozwojowe z programem socjoterap. (3 grupy wiekowe) - skierow. do dzieci i młodz. B. Zajęcia
umiejętn. twardych (matemat.-fiz., techn.) C. Korepetycje (dla dzieci i młodz. z dodatk. potrzeb. eduk.) D. Terapia Indywidualna dzieci i młodz. E. Specjalist. poradn.
dla rodziców F. Grupa superwizyjno-szkoleniowa dla specjalistów G. Grupa superwizyjna dla os. pracuj. z dziećmi i młodz. H. Zajęcia klubowe dla dzieci i
młodzieży Ponadto, w proj. zaplanow. 2 wyjazdy integr. innauguruj. pracę w plac. Projekt spełnia KRYT. PREM. NR 4 - Jest zgodny z Programem Rewitalizacji dla
Lublina na lata 2017-2023: - jest realiz. w zdegradow. obsz. (śródmieście/podzamcze) - jest zgodny CEL 1 Progr. rewit.-KOMPLEKSOWE I TRWAŁE ODWRÓCENIE
NEGATYWNYCH ZJAWISK NA OBSZARZE REWITALIZACJI RODZĄCYCH WYKLUCZENIE SPOŁECZNE w tym 1.3 - Działania na

FUNDACJA SEMPRE A FRENTE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

818 375,00

818 375,00

695 618,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2021-01-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Desinstytucjonalizacja osób niesamodzielnych niepełnosprawnych i chorych, poprzez wprowadzenia specjalistycznych
usług opiekuńczych na terenie Miasta Dęblin

Ideą proj. jest zapewnienie właściwej opieki, os. zależnym, w szczeg. os. niesprawnym i niepełnosprawnym, zagrożonych ubóstwem, starszym i schorowanym,
RPLU.11.02.00-06-0041/18
dopasowanej do potrzeb, aby czuły się bezpieczne wśród osób życzliwych, takich którym się "chce" i dla których los tych os. jest ważny. Są to usł. świadczone w
sposób: a) zindywidualizowany oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środ. domowym i rodzinnym; b) umożliwiający odbiorcom
tych usł. kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą Usł. będą miały charakter wsparcia zarówno rodzinnego jak i indywidualnego, mają na
celu zapobieganie wykluczeniu społ. ze względu na stygmatyzację niepełnosprawnych oraz os. w podeszłym wieku. Cel przekłada się bezpośrednio na zadania a
realizacja zaprojektowanych zadań umożliwi objęcie pacjentów stosowną opieką i zapewni im następujące korzyści: -wparcie udzielane przez wielodyscyplinarny
zespół w skład którego wchodzą opiekunowie, pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy, logopeda -usł. będą świadczone w domu pacjenta w
miejscu, które stwarza poczucie bezpieczeństwa -dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu dostęp do darmowej adekwatnej i wystarczającej pomocy medycznej i
socjalnej -społecznych, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej zdrowotnych, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących
oddalenie od rynku pracy, przywrócenie utraconych funkcji spowodowanych chorobą bądź niepełnosprwnością -odbudowa i podtrzymanie umiejętności
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania -wsparcie rodzin i opiekunów podopiecznych w zakresie opieki
umożliwiające odpoczynek od obowiązków Partner będzie brał czynny udział w rekrutacji w związku z wieloletnim doswiadczeniem i posiadanie stosownych

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ZDROWIE H. KŁACZYŃSKA I E. CZERWIŃSKA
SPÓŁKA CYWILNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 999 979,92

1 999 979,92

1 699 982,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Przyjdź, Zapytaj - Profilaktyczny Program dla Rodzin

CEL GŁÓWNY Poprawa funkcjonowania 61 osób (46K i 15M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 30 rodzin zamieszkujących na terenie Gminy
RPLU.11.02.00-06-0042/17
Bychawa poprzez zindywidualizowane usługi społeczne. tj. usługi wsparcia rodziny oraz zintegrowane i specjalistyczne poradnictwo rodzinne w okresie 1.05.201830.04.2020 GRUPA DOCELOWA: 61 osób (46K i 15M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 30 rodzin zamieszkujących na terenie Gminy
Bychawa. GŁÓWNE REZULTATY - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 6, - Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 2 - Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług
wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu: 4 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 61 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie: 61 - Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich: 36 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie: 16 ZADANIA 1. Program profilaktyczny wspierający rodzinę (10 rodzin: 16 os. dorosłych i 16 dzieci) 2. Utworzenie i prowadzenie
Punktów Konsultacyjnych na terenie Gminy Bychawa oferujących zintegrowane i specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla 30 rodzin: 45 os.

GMINA BYCHAWA/ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BYCHAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

479 436,92

479 436,92

407 521,38

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2020-04-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

"Klub Seniora w Lubyczy Królewskiej"

Celem P jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 30 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu gminy Lubycza Królewska
poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora w okresie od 01 września 2018 do 31 sierpnia 2020 r. Cele pośrednie
projektu: 1)Rozwijanie pasji i zainteresowań seniorów. 2)Zwiększenie aktywności fizycznej i społeczne osób starszych. 3)Wsparcie terapeutyczne i prawne osób
60+. 4)Zwiększenie dostępu osób w podeszłym wieku do edukacji kulturalnej. 5)Podniesienie kompetencji ICT osób starszych. Powyższe cele będą realizowane
poprzez cykl zajęć, warsztatów, szkoleń, wykładów, wyjazdów, poradnictwa.Będą one miały charakter indywidualny i zespołowy. Projekt przewiduje realizację
działań profilaktycznych odnoszących się do różńych osób i rodzin zgodne z kryterium formalnym specyfczne nr 6. Grupę docelową stanowić będzie 30
uczestników/ek(w tym 23K zgodnie z odsetkiem kobiet zamieszkujących gminę) w wieku 60+ z terenu gminy Lubycza Królewska (powiat tomaszowski, woj,
lubelskie). Rezultat: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu- 30 Pordukt: Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie- 30 osób;Liczba osób
objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych- 30 osób Zaplanowane działania: Zad nr. 1 Wyposażenie i adaptacja pomieszczeń dla Klubu
Seniora Zad. nr 2 Zajęcia integracyjne "Razem znaczy lepiej" Zad. nr 3 Zajęcia komputerowe "Internet dla Seniorów" Zad. nr 4 Zajęcia rozwijające
zainteresowania. Zad. nr 5 Zajęcia prozdrowotne "Aktywny Senior" Zad. nr 6 Zajęcia z poradnictwa prawnego i bezpieczeństwa.

RPLU.11.02.00-06-0042/18

GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

551 037,50

551 037,50

468 381,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-08-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Bliżej rodziny

Celem głównym projektu jest wsparcie 350 rodzin z dziećmi,w tym w zakr. kompetecji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykl. społecznym
oraz podniesienie kompetencji zawod.i utrzymanie wysokiego poziomu usług asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 6 os. (5K i 1M) z
terenu m.Chełm w okresie od 07.2018 do 06.2022. Cel projektu jest zgodny z Celem szczegółowym Priorytetu inwestycyjnego 9iv RPO WL 2014-2020,dzięki
realizacji zadań przyczyniających się do wzrostudostępności wysokiej jakości usług użyteczności publ. (nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne dla
rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych,w tym rodzin zastępczych oraz utworzenie świetlicy środowiskowej) oraz wsparcie procesu
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej (poradnictwo dla asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej). Projekt zakłada rozwój różnych form
wsparcia rodziny z dzieckiem w gminie miejskiej Chełm, w której zidentyfikowano brak takich usług wsparcia lub ich ograniczoną dostępność - Kryterium
formalne specyficzne nr 6.

RPLU.11.02.00-06-0043/17

MIASTO CHEŁM/ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

2 121 684,45

2 121 684,45

1 803 431,78

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2022-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.02.00-06-0041/17

Aktywny senior w Gminie Tomaszów Lubelski

Celem proj. jest poprawa dostępności i jakość usług społecznych dla 30UP(20K,10M) niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu gminy wiejskiej
RPLU.11.02.00-06-0043/18
Tomaszów Lubelski poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i intrwencyjnym w okresie od 01.VIII.2018
do 31.VII.2020 r. Cele pośrednie projektu: 1) Rozwijanie pasji i zainteresowań seniorów. 2) Zwiększenie aktywności fizycznej i społeczne osób starszych. 3)
Wsparcie terapeutyczne i prawne osób 60+. 4) Zwiększenie dostępu osób w podeszłym wieku do edukacji kulturalnej. 5) Podniesienie kompetencji ICT osób
starszych.Powyższe cele będą realizowane poprzez cykl zajęć, warsztatów, szkoleń, wykładów, wyjazdów, poradnictwa.Będą one miały charakter indywid. i
zespołowy. Proj. przewiduje realizację działań profilaktycznych odnoszących się do różnych osób i rodzin zgodne z kryterium formalnym specyf. nr 6. Gr. docelową
stanowić będzie 30UP (w tym 20K zgodnie z odsetkiem kobiet zamieszkujących gminę) w wieku 60+ z terenu GTL.(powiat tomaszowski,woj, lubelskie).
Rezultat:Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu- 1 Produkt:Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie-8 osób; Liczba osób objętych szkoleniami /
doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych/zajęcia sportowymi- 30UP(20K,10M) w tym 4UP z niepełnospr. (3K,1M) Zaplanowane działania:
1. Zajęcia integracyjne pt: "Dla wspólnej integracji - dodajmy życia do lat". 2. Zajęcia "Komunikacja seniora w Internecie" 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania
"Edukacja kulturalna" 4. Zajęcia prozdrowotne pt: „W zdrowym ciele zdrowy duch” 5. Wyposażenie oraz adaptacja pomieszczeń Klubu Seniora. Wsparcie w
projekcie obejmuje realizację działań zgodnie ze standardami określonymi w Regulaminie konkursu.

GMINA TOMASZÓW LUBELSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

304 675,00

304 675,00

258 973,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2020-07-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Rozwój i upowszechnianie rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bialskim

Celem projektu jest rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 82 rodzin zastępczych, 220 wychowanków pieczy
zastępczej z terenu powiatu bialskiego, a także poprzez podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych 6 koordynatorów pieczy zastępczej w okresie od
01.05.2018 do 31.08.2020. Projekt skierowany jest do wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą a także do osób tworzących rodzinne
formy pieczy zastepczej z terenu powiatu bialskiego. Realizacja projektu przyczyni sie do osiagnięcia poniższych rezultatów: 1. udoskonalenie procesu
usamodzielnienia wychowanków w aspekcie rozwijania umiejetności inter - i intrapersonalnych, wykorzystanie i wzmocnienie ich indywidualnego potencjału, 2.
podjęcie pracy psychologiczno - pedagogicznej z wychowankami nad rozwijaniem ich samodzielności. Wzmocnienie wiary we własne siły oraz poczucia własnej
wartości, 3 dostęp do specjalistycznej pomocy mającej na celu wsparcie rodzin zastępczych w zakresie pracy z wychownakami wykazującymi zaburzenia
rozwojowe, 4 rozwijanie świadomosci środowiska lokalnego w zakresie potrzeb i problemów, jakich doświadczają wychowankowie pieczy zastępczej, 5
pozyskiwanie nowych osób do tworzenia rodzin zastępczych. Główne zadania w projekcie to: 1 Specjalistyczne szkolenia, poradnictwo i integracja rodzin
zastępczych, 2 Aktywizacja i integracja społeczna wychowanków pieczy zastepczej, 3 Specjalistyczne szkolenia i doradztwo koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej.

POWIAT BIALSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

415 724,30

415 724,30

353 365,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-01

2020-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

BY GODNIE ŻYĆ! - wsparcie os. niesamodzielnych z terenu powiatu lubelskiego

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępność usług społecznych na terenie powiatu lubelskiego poprzez utworzenie dla 30 os. niesamodzielnych
RPLU.11.02.00-06-0044/18
dziennego domu pomocy w Niedrzwicy Kościelnej, zapewnienie im usług opiekuńczych oraz terapii, jak również wsparcie 6 os. niesamodzielnych z terenu Gminy
Niedrzwica Duża poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w społeczności lokalnej do 31 sierpnia 2021 r. Projekt skierowany jest do osób
wyklucznych społecznie oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym os. niesamodzielnych, osób starszych, os. niepełnosprawnych. Ze
wsparcia w ramach projektu będą mogły korzystać osoby zamieszkujące na terenie powiatu lubelskiego. W Domu zostaną utworzone 30 miejsca opieki, a pobyt
grupy uczestników potrwa 35 miesięcy. Organizacja pobytu uwzględniać będzie indywidualne potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczestników, zapewnione
zostaną zróżnicowane formy wsparcia grupowego i indywidualnego, które dla poszczególnych uczestników będą dobierane indywidualnie, z uwzględnieniem ich
potrzeb i predyspozycji, tak by zapewnić uczestnikom komfort i możliwość kontroli nad własną osobą. Dostępne będą usługi m.in.: opiekuna, psychologa,
terapeuty zajęciowego. W pierwszym etapie realizacji projektu (wrzesień i październik br.) zakłada się zakup wyposażenia i dostosowanie przestrzeni do potrzeb
uczestników, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drugi etap (listopad 2018 r. – sierpień 2021 r.) to prowadzenie domu świadczącego standardowe i
specjalistyczne usługi opiekuńcze dobrane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany do potrzeb uczestników oraz świadczenie usług opiekuńczych w
społeczności lokalnej dla 6 mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża. Rezultatem Projektu będzie wsparcie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności
lokalnej istniejących po zakończeniu Projektu.

FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

2 581 829,52

2 581 829,52

2 194 555,09

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2021-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny , również o charakterze profilaktycznym w
Mieście Lublin

Celem głównym projektu jest kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny. W ramach projektu realizowane będą kompleksowe działania i
formy wsparcia, które przyczynią sie zarówno do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności samych rodzin objętych asystą i co najistotniejsze dzieci
przebywających w tych rodzinach (62 osoby). Pomocą objęte zostaną także inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystajace z pomocy MOPR (204
osoby) w zakresie poradnictwa prawnego obywatelskiego, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego. Rezultaty, które zostaną osiągnięte poprzez
indywidualne podejście przyczynią się do wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu.

RPLU.11.02.00-06-0045/17

GMINA LUBLIN/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

590 208,13

590 208,13

501 676,91

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-09-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin

Celem głównym projektu jest realizacja kompleksowych działań na rzecz rozwoju systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. W ramach
projektu realizowane będą kompleksowe działania i formy wsparcia, które przyczynią sie zarówno do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności społecznowychowawczych 20 opiekunów zastępczych jak i wzrostu umiejętności psychospołecznych 30 dzieci przebywających w tych rodzinach.Rezultaty, które zostaną
osiągnięte poprzez indywidualne podejście przyczynią się do wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu. Projekt
odpowiada również na problemy dotyczące pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastepczych w Lublinie, poprzez stworzenie możliwości udziału 24
osobom w specjalistycznym szkoleniu PRIDE.

RPLU.11.02.00-06-0046/17

GMINA LUBLIN/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

333 374,99

333 374,99

283 368,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-09-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Tyszowiecki Klub Seniora

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej, w formie Klubu
Seniora dla 30 osób 60+ wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Tyszowce do 31.12.2020r. Zakłada się realizację
kompleksowych działań na rzecz rozwoju systemu wsparcia. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz
ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom
wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, z niepełnosprawnościami i niesamodzielnym. Usługi
świadczone w projekcie sa rozumiane jako usługi umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te będą zapobiegać odizolowaniu osób
od rodziny i środowiska lokalnego, oraz w sposób bezpośredni gwarantują uczestnikom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i
rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi międzyludzkich. Z analizy MOPS na lata 2017-23 wynika, że udział os w wieku poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności nieznacznie, lecz rok rocznie wzrasta. Wzrośnie zatem liczba os. korzystających ze świadczeń emerytalnych. Os.wkraczające w wiek
poprodukcyjny po zaprzestaniu pracy zawodowej, powinny nadal aktywnie włączać się w życie lokalnej społeczności, dlatego istotne jest utworzenie klubu
seniora. Zapewni to z jednej strony podtrzymanie aktywności os. starszych, a z drugiej strony wpłynie na stan psychiczny i stopień zaradności os. 60+.

RPLU.11.02.00-06-0046/18

GMINA TYSZOWCE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

638 382,50

638 382,50

542 625,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Kluby Seniora w Gminie Kodeń

Cel główny projektu: Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 26 osób (23K, 3M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
RPLU.11.02.00-06-0047/18
społecznym z Gminy Kodeń poprzez usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie 3 Klubów Seniora w Kodniu, Kostomłotach i Zabłociu do 31.12.2020 r.
Główne rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 26 Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 26 Grupa docelowa: Projekt
skierowany jest do 26 os (23K i 3M) wykluczonych, lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecz, (jako najb potrz kompleksowego wsparcia zg. z diagn),
które spełniają warunki: - zamieszkują tereny wiejskie (kryt. Premiuj nr 5), - są mieszkańcami Gminy Kodeń: Kostomłoty – 8 os (5K, 3M), Zabłocie – 8os (8K, 0M),
Kodeń – 10 os (10K, 0M) - mają ukończone 60 lat. Klub Seniora będzie miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym
spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów (uczestnicy kluby podejmują odpowiedzialność/decyzyjność w sprawach klubu). Działania klubu będą
integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub pozwoli
na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych
sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych
zajęciach/aktywnościach. Zadania: 1. Organizacja i funkcjonowanie Klubów Seniora w Gminie Kodeń (01.01.2019-31.12.2020) 2. Zajęcia cykliczne w Klubach
Seniora w Gminie Kodeń (01.01.2019-31.12.2020)

GMINA KODEŃ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

706 968,50

706 968,50

600 923,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 420 osób z wybranych gmin powiatu łukowskiego poprzez rozwój
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego do końca XII 2020 r. Grupa docelowa projektu to 200 rodzin, w tym 420 osób (273K, 147M) z rodzin, w tym rodzin
dysfunkcyjnych z gmin: Krzywda, Adamów, Stanin, Serokomla, Wojcieszków, Trzebieszów, Wola Mysłowska. Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług
uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez: 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne. 2. Działania
profilaktyczne wspierające rodzinę Trening umiejętności opiekuńczowychowawczych 3. Pracę socjalną. Głównymi rezultatami projektu będzie wzrost liczby
miejsc świadczących usługi społeczne na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wzrost liczby miejsc opieki i wychowania w
już istniejącej placówce wsparcia dziennego, oraz zwiększenie kompetencji i umiejętności uczestników projektu.

FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 579 704,00

1 579 704,00

1 342 748,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

SENIORZY NA PIĘĆ PLUS

Celem proj. jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób (w tym 35K i 15M)
RPLU.11.02.00-06-0048/18
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dzierzkowice do 31.12.2021r. Rez. -l. OS objętych wsparciem -50 w tym 35K -l. wspartych w
programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 30 Prod.. -L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykl. społ. objętych
usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 50 -L. osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych-20 ZAD
1 ZAJĘCIA CYKLICZNE DLA SENIORÓW W DZIERZKOWICACH -zaj. gimnastyczno-ruchowe (nordic walking, gimnastyka i itp.) 11 m-cy w proj. w m-cach jesien do
wiosna -wyj na basen 6razy w proj. -zaj. z łucznictwa dla 10 osób jeden raz w m-cu w proj. -zaj. z discgolfa dla 10 osób jeden raz w m-cu w proj. -zaj. rozwij.
umiejętności i zainteresowania tj: -warsztaty z rękodzieła art. dla 10 osób 2razy w m-cu w proj. -zaj. wokalno teatralne dla 15 osób 2razy w m-cu w proj. -koła
zainteresowań (gry towarzyskie, w rzutki, gry multimedialne, -zaj. film.-foto. dla 10 osób 2razy w m-cu w proj.u -za. komputerowe, obsł. komputera, Internetu,
bezpieczeństwo w sieci dla 20 osób 2 gr po 10 osób 100h kurs dla grupy -warsztaty kulinarne 8 razy w proj. ZAD 2 ZAJĘCIA KULTURALNE ZWIĘKSZAJĄCE
AKTYWNOŚĆ SENIORÓWW SPOŁ. LOK. -wyjazdy kraj-tur 8 w proj. w tym 2razy zagranicę -integracja międzypokoleniowa 8razy w proj. -wydanie książki o GDz i
tradycjach lokalnych ZAD 3 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE -zapewnienie transportu na zajęcia

GMINA DZIERZKOWICE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

532 230,00

532 230,00

452 395,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 320 osób (208K, 112M) poprzez rozwinięcie
RPLU.11.02.00-06-0049/17
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego na terenie gmin Gościeradów, Annopol, Urzędów, Nałęczów do końca XII 2020r. Projekt zakłada rozwój zintegrowanych
usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez: 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin
przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych i/lub rodzin zastępczych 2. Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu
funkcji opiekuńczo--wychowawczych 3. Pracę socjalną. Głównymi rezultatami projektu będzie wzrost liczby miejsc świadczących usługi społeczne na rzecz osób i
rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie.

FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 660 800,00

1 660 800,00

1 411 680,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Gminie Opole Lubelskie

Celem niniejszego proj.jest WSPARCIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU POMOCY DLA SENIORÓW W GMINIE OPOLE LUBELSKIE,który obejmie wsparciem 60
osób (50K/10M) zg.z kryt.gr.docelowej (pkt.3.2),w terminie 01.02.2019-31.03.2021r.,poprzez realizację zadań proj.: 1.Utworzenie DDP dla Seniorów w Gminie
Opole Lubelskie jako samodzielnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej; 2.Funkcjonowanie DDP dla Seniorów w Gminie Opole Lubelskie;
3.Funkcjonowanie pracowni w DDP dla Seniorów w Gminie Opole Lubelskie. Cel główny proj.przyczyni się do relizacji celu szczeg.RPO WL 2014-2020,tj.wzrost
dostępności usług społecznych i zdrowotnych,gdyż UP zapewniony zostanie co najmniej 8-godzinny,godny i bezpieczny pobyt w DDP,podczas którego zostaną
objęci kompleksowym wsparciem (wynikającym ze zdiagnozowanych wśród nich potrzeb),obejmującym m.in.: wyżywienie,profesjonalną opiekę
zdrowotną,terapeutyczną,logopedyczną,psychologiczną,prawną,umożliwienie udziału w zajęciach komputerowych/kulturalnych/kulinarnych/rehabilitacyjnoruchowych,dostęp do do książek i środków przekazu,organizowanie wycieczek edukacyjnych,imprez kulturalnych,rekreacyjnych i towarzyskich,zg.ze Standardem.
W rezultacie realizacji proj.m.in.wziększy się o 60 liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu proj. Gr.docelową w
niniejszym proj.stanowi 60os.(50K/10M) starszych,pow.60r.ż.,będących w wieku poprodukcyjnym wykluczonych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ.,w
tym m.in.10 os.z niepełnosprawnościami (8K/2M) (w tym np.zaburzeniami psychicznymi),os.niesamodzielne,o ile mieszczą się w katalogu os.wskazanym w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ.i zwalczania ubóstwa z wykorzyst.śr.EFS i EFRR na lata 2014-2020,zamieszkujące (w
rozum.KC) na ter.Gminy Opole Lubelskie.Min.60% UP stanowią os.zamieszkałe na ter.wiejskich

RPLU.11.02.00-06-0049/18

GMINA OPOLE LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 282 041,60

1 282 041,60

1 089 735,36

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-02-01

2021-03-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Dom Integracji MANSJONARIA w Czemiernikach

Cel główny projektu: Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 130 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z terenu Gminy
Czemierniki poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie jednej świetlicy środowiskowej w Czemiernikach oraz usług wsparcia rodziny
do 2022 r. Rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 25. Grupy docelowe: Grupa
docelowa: (1) 90 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do ukończenia 17 r.ż., tj. 7-17 lat, w tym 44K i 46M. Są to osoby niepełnoletnie, kształcące się, z rodzin
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (główne przyczyny: ubóstwo), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. (2) 20K i 20 M, osoby
pełnoletnie, wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym (główne przyczyny: ubóstwo), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby z grupy
docelowej zamieszkałe na terenie Gminy Czemierniki, w szczególności we wsiach Czemierniki i Wygnanów, jako najbardziej potrzebujące wsparcia
środowiskowego. Główne zadania: 1) Zajęcia świetlicowe – świetlica środowiskowa, zajęci w wymiarze 4 godz./dzień, półkolonie w ferie i wakacje 2) Wsparcie
rodziny realizowane w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego), a także pomocy prawnej, w tym w formie spotkań dla rodzin 3)
Warsztaty psychopedagogiczne i kreatywne – 1x/kwartał

RPLU.11.02.00-06-0051/17

PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W
CZEMIERNIKACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

901 625,64

901 625,64

766 381,79

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2022-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na
dzielnicy Felin w mieście Lublin

Celem gł. Projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społ. 25 osób starszych, niesam.(15K) z Dz. Felin w m.Lublin oraz poprawa dostępności do usług
społ. użyteczności pub. poprzez utworzenie klubu seniora do 31.07.2020r. Cel P jest realizowany przez cele szczegółowe: 1.Zwięk. aktyw. społ. 25 os. starszych i
niesamodzielnych(15K) z Dz.Felin m.Lublin do VII 2020r. 2.Zwięk. aktyw. fizycznej 25 os. starszych i niesam.(15K) z Dz.Felin m.Lublin do VII 2020r. 3.Zwięk.
integracji i więzi społ. 25 os. starszych i niesam.(15K) z Dz.Felin m.Lublin do VII 2020r. Grupą docelową będą tworzyć 25 K/M(15K/10M) mieszk. gm. Lublin,
Dzielnicy Felin z terenu woj. lubelskiego, należących do gr os. wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. tj. os. starsze niesamodzielne o ile
mieszczą się w katalogu os. wskazanym w Wyt. w zakresie realizacji przed. w ob.włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z wyk.śr. EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Osoby starsze coraz częściej stają się w dużej mierze niesamodzielne,a kłopoty ze zdrowiem przyczyniają się do osamotnienia, a co za tym idzie do ubóstwa i
wykl. społ. Zadanie główne Projektu jest więc utworzenie na terenie dz.Felin m. Lublin Klubu Seniora- miejsca, które zapobiegałyby odizolowaniu seniorów i
niesam. od rodzin i środowiska lokalnego i umożliwienie świadczenia zintegrowanych usług społecznych. o charkterze profilaktycznym, aktywizującym i
interwencynym. w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb psychicznych i fizycznych danej osoby), umożliwiają odbiorcom kontrolę nad swoim
życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą.

RPLU.11.02.00-06-0051/18

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

572 914,05

572 914,05

486 976,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2020-07-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Wsparcie rodzin w Gminie Międzyrzec Podlaski

Cel główny projektu: Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 355 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z terenu Gminy
Międzyrzec Podlaski poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie 10 świetlic środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny do 2022 r.
Rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 205. Grupy docelowe: Grupa docelowa: (1)
275 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do ukończenia 17 r.ż., tj. 7-17 lat, w tym 129K i 146M. Są to osoby niepełnoletnie, kształcące się, z rodzin wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym (główne przyczyny: ubóstwo), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. (2) 40K i 40M, osoby pełnoletnie,
wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym (główne przyczyny: ubóstwo), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby z grupy docelowej
zamieszkałe na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski. Główne zadania: 1) Zajęcia świetlicowe – 10 świetlic środowiskowych, 2) Wsparcie rodziny realizowane w
formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego)

RPLU.11.02.00-06-0052/17

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

4 177 063,48

4 177 063,48

3 550 503,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2022-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Mój HORYZONT

Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie (W) Projekt obejmie wsparciem w okresie 9.2018-8.2021-390U/48%K, z problemem
uzależniania oraz z rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych konsekwencjami uzależnienia, zam. na terenie m. Chełm, pow.: chełmskiego, krasnostawskiego,
włodawskiego, hrubieszowskiego, świdnickiego, w tym 10% z orzeczeniem o niepełnosprawności, 30% zam. na terenie obszarów wiejskich, 90U-dzieci/młodzieży z
rodzin z problemem uzależnienia w wieku 6-18 lat lub do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Działania projektowe: -Diagnoza na "wejściu" i "wyjściu" dla
390U -Świetlica Socjoterapeutyczna (ŚS) dla 90U w wieku od 6.do 18. roku życia lub do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; -Warsztaty grupowe umiejętności
psychospołecznych dla 100 -Specjalistyczne Turnusy Terapeutyczne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiek-wych dla 150U -Grupy
wsparcia dla osób uzależnionych i rodzin os. uzależnionych-min. 150U -Międzygminny Punkt Konsultacyjno-Doradczy "Mój HORYZONT"; W ramach projektu
zostanie zakupione wyposażenie i sprzęt do świetlicy socjoterapeutycznej (sala z aneksem kuchennym, toaleta, pokój pracy ind) i MPKD; dostosowanie 1 obiektu
(ŚS) do potrzeb os. niepełnosprawnych i zajęć dla dzieci.

RPLU.11.02.00-06-0054/17

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

2 067 583,20

2 067 583,20

1 757 445,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2021-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjny dla Osób Starszych

Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Integracji rodzin PRZYSTAŃ, partnerem-Stowarzyszenie Aktywnych Animatorw Kultury. Projekt obejmie wsparciem w okresie
9.2018-8.2021 - 40 os./28K w wieku 55 lat i więcej o ograniczonej samodzielności na skutek schorzeń, niepełnosprawności lub podeszłego wieku w ramach nowo
utworznego Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnego. Placówka będzie świadczyła usługi w dni robocze w godz. 8-17 (9 godz. dziennie), uwzględniając
możliwość dowiezienia U niepełnosprawnych leasingowanym samochodem przystosowanym do przewożenia wózków inwalidzkich. Celem projektu jest poprawa
jakości życia, integracja ze społecznością rodzinną i lokalną, w szczególności przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji, zapobiegającej umieszczeniu tych os.w
placówce opiekuńczej lub leczniczej. Działania projektowe: -Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia i sprzętu DORP -Działania opiekuńcze DORP dla 30U w
okresie 11.2018-8.2021 -Wsparcie psychologiczno-terapeutyczno-rehabilitacyjne 30U połączone z terapią rodziny -Warsztaty terapii zajęciowej dla 30U Konsultacje prawno-ekonomiczne -Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze dla 10 os.niesamodzielnych, niezakwalifikowanych do DORP W ramach
projektu zostanie zaadaptowany teren przylegly do DORP, zakupione pomoce. Wsparcie obejmie: opracownie diet ind. na podsta wywiadu, usługi cateringowe (2
posiłki, w tym obiad).

RPLU.11.02.00-06-0054/18

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

3 075 557,48

3 075 557,48

2 614 223,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2021-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

"Świetlica nowych szans"

Cel projektu zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, oferujących programy profilaktyczno - terapeutyczne, w formie
prowadzonej świetlicy środowiskowej na terenie Miasta Lubartów. Wsparciem zostanie objętych 80 osób (po 40 na każdą turę) - dzieci i młodzież zagrożeni
wykluczeniem społecznym w wieku od 7 - 18 lat (skończone 7 lat, nieukończone 18 lat), będących uczniami szkół podstawowych i gminazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych na terenie miasta Lubartów (w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych). Projekt przyczyni się do osiągnięcia wskaźników rezultatu w
postaci: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 1,43% Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 1. W ramach projektu, w prowadzonych świetlicy środowiskowej będzie organizowanych
szereg działań aktywizująco - doradczych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w formie warsztatów, mini wykładów, dyskusji, rozmów indywidualnych,
konkursów, gier i zabaw ruchowych. Projekt podzielony na Zadania: Zad.1. Zaopiekuj się mną (wsparcie opiekuńczo - wychowawcze, ubezpieczenie NNW), Zad.2.
Zmotywuj mnie (wsparcie psychologiczne, rozmowa z kuratorem, terapia zajęciowa, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, warsztaty wyrównawcze z przedmiotów
szkolnych), Zad.3. Naucz mnie ( podstawowy kurs komputerowy (dzieci), kurs ECDL (młodzież), zajęcia plastyczno - artystczne, zajęcia teatralno -aktorskie), Zad.4.
Wychowaj mnie (zajęcia sportowe, imprezy rekreacyjne, kulturowe, arteterapia, savoir- vivre, wychowanie partiotyczne, wychowanie duchowe). Zajęcia
organizowane naprzemiennie, w zależności od dnia tygodnia oraz nadchodzących świąt. Zad. 1 realizowane w sposób ciągły.

RPLU.11.02.00-06-0055/17

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI I INNOWACJI IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

997 212,50

997 212,50

847 630,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Nie Jesteś Sam!

Cel główny: Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 30 osób (20K, 10M) zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym – osób z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Lublin do 30.09.2019 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów
szczegółowych : -utworzenie Klubu Spotkań -usługi asystenckie w miejscu zamieszkania, - zastosowanie nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjne, np.
poprzez specjalistyczna infolinię Grupa docelowa to: Wsparciem objętych zostanie 30 osób z niepełnosprawnością (20K, 10M), doznających wykluczenia
społecznego zgodnie z katalogiem osób, które można zaliczyć do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym określonym w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu
lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 10 -Liczba
wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu- 30 B. WSKAŹNIKI PRODUKTU -Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 30 -Liczba osób z
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 30 Termin: 10.2018-09.2019 Miejsce: Lublin

RPLU.11.02.00-06-0055/18

FUNDACJA ZNAJDŹ POMOC

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

249 750,00

249 750,00

212 287,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2019-09-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

RPLU.11.02.00-06-0044/17

RPLU.11.02.00-06-0048/17

Świetlica na miarę XXI wieku

Cel projektu zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, oferujących programy profilaktyczno - terapeutyczne, w formie
prowadzonej świetlicy środowiskowej na terenie Miasta Radzyń Podlaski. Wsparciem zostanie objętych 80 osób (po 40 na każdą turę) - dzieci i młodzież
zagrożeni wykluczeniem społecznym w wieku od 7 - 18 lat (skończone 7 lat, nieukończone 18 lat), będących uczniami szkół podstawowych i gminazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych na terenie miasta Radzyń Podlaski (w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych). Projekt przyczyni się do osiągnięcia wskaźników
rezultatu w postaci: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 1,43% Liczba wspartych w
programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 1. W ramach projektu, w prowadzonych świetlicy środowiskowej będzie
organizowanych szereg działań aktywizująco - doradczych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w formie warsztatów, mini wykładów, dyskusji, rozmów
indywidualnych, konkursów, gier i zabaw ruchowych. Projekt podzielony na Zadania: Zad.1. Zaopiekuj się mną (wsparcie opiekuńczo - wychowawcze,
ubezpieczenie NNW), Zad.2. Zmotywuj mnie (wsparcie psychologiczne, rozmowa z kuratorem, terapia zajęciowa, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, warsztaty
wyrównawcze z przedmiotów szkolnych), Zad.3. Naucz mnie ( podstawowy kurs komputerowy (dzieci), kurs ECDL (młodzież), zajęcia plastyczno - artystczne, zajęcia
teatralno -aktorskie), Zad.4. Wychowaj mnie (zajęcia sportowe, imprezy rekreacyjne, kulturowe, arteterapia, savoir- vivre, wychowanie partiotyczne, wychowanie
duchowe). Zajęcia organizowane naprzemiennie, w zależności od dnia tygodnia oraz nadchodzących świąt. Zad. 1 realizowane w sposób ciągły.

RPLU.11.02.00-06-0056/17

ALGIRTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

997 112,50

997 112,50

847 545,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Nałęczowska Akademia Seniora

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 30 osób starszych (25kobiet i 5mężczyzn) po 60 roku życia wykluczonych lub
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług w ramach Klubu Senioraw w Nałęczowie w okresie od 01.2019 r. do
12.2021r. Podejmowane działania w Klubie Seniora służyć będą realizacji takich celów jak: przeciwdziałania osamotnieniu, marginalizacji seniorów
aktywizacji społecznej. Klub Seniora utworzony w ramach projektu będzie aktywizował, integrował, zmieniał wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie,
rozbudzał zainteresowania i potrzeby kulturalne, edukował oraz upowszechniał zdrowy styl życia. Projekt skierowany jest do 30 osób (25kobiet i 5
mężczyzn), które spełniają warunki: -są mieszkańcami miasta Gminy/Miasta Nałęczów i -mają ukończone 60 lat
W grupie tej znajdą się emeryci i renciści, osoby chore i niepełnosprawne o różnym poziomie wykształcenia. W projekcie zaplanowano następujące zadania:
1. Usługi społeczne o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym w ramach klubu seniora
2. Zajęcia edukacyjne i integracyjnene w ramach Klubu Seniora 3. Funkcjonownaie Klubu Seniora Główne rezultaty: 30
wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (25K i 5M) 30
wspartych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (25K, 5M)

RPLU.11.02.00-06-0056/18

GMINA NAŁĘCZÓW/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NAŁĘCZOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 143 822,00

1 143 822,00

972 248,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Klub Seniora „Pod Dębami”

Cel główny projektu: Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla
osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminie Chełm i mieście Chełm poprzez objęcie 720 mieszkańców wsparciem
świadczonym w ramach działalności Klubów Seniora do końca 2021 roku. Główne rezultaty: 40 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu Grupa docelowa: a) osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby starsze,
osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby niesamodzielne, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020; b) otoczenie osób wykluczonych społecznie, których udział w projekcie jest niezbędny dla
skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; c) rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne; d) dzieci i młodzież zagrożona
wykluczeniem społecznym; e) podmioty/osoby świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej z terenu woj. lubelskiego. Zadania: 1. Przygotowanie Klubów
Seniora 2. Regularna działalność Klubów Seniora

RPLU.11.02.00-06-0057/18

STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 998 837,60

1 998 837,60

1 699 011,96

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2021-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywny Senior w Gminie Piaski

Cel główny projektu: Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 60 osób (45K,15M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym z Gminy Piastki poprzez wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie Klubu
Seniora do 31.08.2020 r. poprzez utworzenie Klubów Seniora (1 w Piaskach i 1 w Gardzienicach) i realizowanie w nich oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i
oczekiwań osób starszych(OS), co zachęci OS do udziału w życiu społ, a cykliczność i rożnorod. zaj. dodatkowo wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia
przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawy ich jakości życia. Główne rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 60 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 60 Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 60 os (45K i 15M) wykluczonych, lub zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecz, (jako najb potrz kompleksowego wsparcia zg. z diagn), które spełniają warunki: - zamieszkują tereny wiejskie (kryt. Premiuj nr 5), - są
mieszkańcami Gminy Piaski - mają ukończone 60 lat. Klub pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego
czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w
klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach. Zadania: 1. KLUB SENIORA W PIASKACH I GARDZIENICACH
2. ZAJĘCIA CYKLICZNE W KLUBACH SENIORA Z ANIMATORAMI 3. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE i ZAJĘCIA PROZDROWOTNE 4.ZAJĘCIA EDUKACYJNE
5.ZAJĘCIA KULTURALNE ORAZ ZWIĘKSZAJĄCE AKTYWNOŚĆ SENIORÓW W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

RPLU.11.02.00-06-0058/18

GMINA PIASKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

989 328,00

989 328,00

840 928,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-08-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Bezpieczna Przystań

Celem Projektu jest "Wzrost dostępności specjalistycznego i kompleksowego wsparcia dla 420 osób doznających przemocy i osób w kryzysie z terenu miasta
RPLU.11.02.00-06-0059/17
Puławy w okresie 1 styczeń 2019 - 31grudzień 2021". Projekt realizowany będzie przez MOPS - lidera - w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia
Psychicznego wyłonionym z zast. art 33 ust. 2 i 3 ustawy wdrozeniowej. W okresie trzech lat będą realizowane zadania : 1. Interwencja. - będzie realizowane przez
Partnera który będzie prowadził całodobowy telefon zaufania.Pomoc będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Puław będących w kryzysie niezależnie od płci i
wieku. W wyniku wstępnej diagnozy problemu pracownicy będą zachęcać do udziału we wsparciu i w ten sposób rekrutować do pozostałych działań
projektowych.2.Wsparcie- będzie realizowane przez MOPS.Wsparciem zostaną objęte osoby doznajace przemocy oraz osoby w kryzysie, które podpiszą kontrakt z
pracownikem socjalnym.Pomoc będzie kompleksowa i zgodna z potrzebami indywidualnymi osób i będzie obejmowała m.in. indywidualne i grupowe wsparcie
psychologiczne,wsarcie psychologa dziecięcego, psychoterapię, pracę socjalną, wsparcie prawnika, udział w grupie wsparcia dla osób doznających
przemocy.3.Profilaktyka - realizowane przez MOPS Puławy. W ramach tego zadania zgodnie z kryt. form. spec.nr 1 będą realizowane działania profillaktyczne
wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywajacych trudności w
pełnieniu fiunkcji opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych.Osoby z grupy doc. po zidentyfikowaniu potrzeby wsparcia będą kierowane na konsultacje
indywidualne i treningi prowadzone przez pedagoga oraz do uczestnictwa w grupie wsparcia dla rodziców. Zadania bedą realizowane w okresie 3 lat trwania
Projektu oraz w okresie co najmniej 3 lat po jego zakonczeniu. Realizacja projektu przyczyni się do wsparcia funkc. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia oraz
rozszerzy ofertę uslug s

GMINA MIASTO PUŁAWY/ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 999 087,54

1 999 087,54

1 699 224,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywni puławscy seniorzy

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez
realizację zintegrowanych usług społecznych ( socjalnych, rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy dla 40 osób starszych, niepełnosprawnych i
niesamodzielnych ( 30K i 10 M) w mieście Puławy w latach 2019 -2021. Grupa docelowa to 40 osób starszych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych,
które wpisują sie w Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięc w obszarze właczenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014 -20120. W Projekcie zaplanowano 1. Realizację usług społecznychw formie sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 20 osób niesamodzielnych
zgodnych z minimalnymi wymaganiami świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej ( załącznik nr 11 do regulaminu konkursu: Wymagania dotyczące
standardu oraz cen rynkowych towarów i usług w ramach działania 11.2 - województwo lubelskie. 2. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy , w
tym rozwój i upowszechnianie form wsparcia środowiskowego w formie Klubu wsparcia środowiskowego dla osób starszych ( Klubu Seniora). Głowne rezultaty
20 wspartych w projekcie miejsc świadczenia usług społecznych ( opiekuńczych usług sasiedzkich) istniejących po zakończeniu projektu 20 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objetych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - utworzenie Klubu wsparcia
środowiskowego dla osób starszych ( Klub Seniora)

RPLU.11.02.00-06-0059/18

GMINA MIASTO PUŁAWY/ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 188 948,00

1 188 948,00

1 010 605,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Okno na świat - nowe perspektywy

Cel główny: udzielanie wsparcia wychowawczo-opiekuńczego, w tym także profilaktycznego, min. 300 dzieciom i młodzieży (150 K, 150 M) w wieku 6-19 lat, z
obszaru woj. lubelskiego, zamieszkałych lub uczących się na terenie gmin: Dęblin, Lubycza Królewska, Hańsk, Hanna, Biszcza, Radecznica, Karczmiska,Komarówka
Podl., Poniatowa, Księżpol, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach 10 nowoutworzonych placówek wsparcia dziennego (świetlic), a także zwiększenie
dostępności profesjonalnego poradnictwa rodzinnego (w tym specjalistycznego), ukierunkowanego na realizację działań profilaktycznych wspierających rodzinę
(min. 100 rodziców/opiekunów, 50 K i 50 M) w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Cel główny zostanie osiągnięty do 31.07.2021 r. Główne zadania i
grupa docelowa: 1. Utworzenie i funkcjonowanie 10 świetlic o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, w ramach których prowadzone będą zajęcia
socjoterapeutyczne, edukacyjne, artystyczne, zajęcia z psychologiem, a także świadczona będzie pomoc w nauce. Wsparciem zostanie objętych min. 300 dzieci i
młodzieży w wieku 6-19 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych lub uczących się na obszarze ww. gmin. 2. Specjalistyczne poradnictwo prawne
i warsztaty umiejętności wychowawczych - wsparcie dla min. 100 rodziców, w szczególności z rodzin przeżywających trudności wychowawcze i z rodzin
dysfunkcyjnych. Min. 3% spośród 400 Uczestników Projektu to osoby z niepełnosprawnościami, a min. 80% - osoby pochodzące z obszarów wiejskich. Do
rezultatów projektu należy przede wszystkim utworzenie min. 200 miejsc w nowych placówkach wsparcia dziennego, przy czym zakłada się, że w trakcie całego
projektu z oferty świetlic skorzysta min. 300 dzieci i młodzieży. Min. 200 utworzonych w ramach projektu miejsc będzie istniało po zakończeniu projektu, przez
okres równy minimum okresowi jego trwania. W proj. zostanie wykorzystane skuteczne narzędzie wspierania rodziny, powstałe w ramach projektu
innowacyjnego PO

RPLU.11.02.00-06-0060/17

LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

2 826 663,20

2 826 663,20

2 402 663,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2021-07-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

"Bezpieczna Przystań Vigor"

Celem głównym Projektu jest "Zwiększenie dostepności usług społecznych dla 120 osób w wieku 60 i powyżej 60 r.ż. z terenu miasta Puławy w okresie 1 styczeń
RPLU.11.02.00-06-0060/18
2019r. - 31 grudnia 2021r poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Sarszych".Projekt realizowany będzie przez MOPS Puławy - lidera w partnerstwie
ze Spółdzielną Socjalną "Inicjatywa". Partner został wyłoniony z zastosowanie art 33 ust 2,3 ustawy wdrożeniowej. W ramach projektu zostanie utworzony
Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych (30os.) który będzie zapewniał całodzienne usługi opiekuńcze, rehabilitację oraz aktywizację w sferze fizycznej,
intelektualnej oraz społecznej. Dodatkowo będzie świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niebędących pensjonariuszami- na rzecz lokalnej
społeczności w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia ( 30 os.). DDPOS będzie oferował zaspokojenie potrzeb życiowych m.in. poprzez zapewnienie
miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu,opiekę i pielęgnację, dwa posiłki w siedzibie lub w formie dowozu do miejsca zamieszkania, umożliwienie
udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo,dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kult., rekr. i
tow., pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, pomoc psychologiczną - poradnictwo, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych
sytuacji życiowych oraz biezacych spraw zycia codziennego oraz bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W projekcie będą realizowane następujące
zadania 1.Usługi społeczne w DDPOS,:2.Rehabilitacja społeczna i zdrowotna, 3..Zapewnienie posiłków, 5. Funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego, i wspomagającego, 6 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W ramach zadania 2 i 5 Partner, będzie realizował usługi
rehabilitacyjne, terapię zajęciową oraz specjalistyzcne usługi opiekuńcze w miejsu zamieszkania,pozostałe usługi będzie realizował Lider - MOPS

GMINA MIASTO PUŁAWY/ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 774 964,96

1 774 964,96

1 508 720,21

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Centrum Wsparcia Rodzin

Proj. zakłada utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny dla członków rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych będących w kryzysie rodzinnym, przeżywających trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowowawczych i/lub rodz.zastępczych. Zgodnie z kryt. Form specyf nr 6 projekt realizowany będzie w gminach gdzie jest
ograniczony dostęp do wsparcia dla rodzin. Wnioskod. planuje objąć 360 mieszk.woj lubelskiego specjalistycznym kompleksowym wsparciem. Realizacja proj.
przyczyni się do: zwiększenie dostępności wysokiej jakości bezpłatnego specjalist. poradnictwa indywidywidualnego i grupowego co przełoży się na popr.
sytuacji życiowej i rodzinnej os. wykl. bądź zagrożonych ubóstwem i wykl. społ. osób i rodzin korzystające ze świadczeń pomocy społ. rodz. dysfunkcyjnych z
terenu gmin objętych wsparciem. W ramach proj. UP zostaną objęci wysokiej jakości wsparciem:Diagnoza potrzeb oraz wsparcie asystenta rodziny,
Oddziaływania samorozwojowe dla członków rodziny(Indywid. porad. specjalistyczne dla K,M,dzieci i młodzieży (Porad. psycholog/ psychoterap, prawne,
zawodowe, terapeuty uzależnień), grup. porad. (dla dorosłych,dla dzieci w wieku 7-12 r.ż.,dla dzieci w wieku 13-18 r.ż. z zakresu kompetencji społecznych),
Oddziaływania samorozw. dla rodzin (terapia rodzin/par, Szkoła dla rodziców, porad. grup. dla małżeństw, dla rodzin) w terminie do 30/06/2020 W celu
likwidowania barier UP zostanie zwrócony koszt dojazdu, a podczas porad. grup.,dzieci UP zostaną objęte opieką. Proj. dostosowany do potrzeb os. niepełnospr.
Projekt jest zgodny z kryt. form. spec. nr. 1 – zawiera działania profilaktyczne, zgodny z kryt. form. spec. nr. 3 zawiera preferencję dla wskazanych grup odbiorców,
z kryt form specyf nr 4 partnerzy są podmiotami uprawnionymi do realizacji usług z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z z kryt form specyf
nr 6 projekt swym zasięgiem obejmuje gminy w których jest organiczony dostęp do wsparcia rodzin oraz ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pie

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 592 604,00

1 592 604,00

1 353 713,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2020-06-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin

Proj (typy 2,3, 5) jest skier. do 65 os (40K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ., niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie woj. RPLU.11.02.00-06-0061/18
lubelskiego w gminie wiejskiej Urszulin oraz ich 15 opiekunów faktycznych (10K). Celem głównym proj jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społ.
dla 65 os. zagroż. ubóstwem i wykluczeniem społ., niesamodzielnych i/lub niepełnospr., w tym 40 kobiet, zamieszkałych w Gminie Urszulin, mających służyć
zaspokojeniu potrzeb tych os wynikających z niesamodzielności oraz zwiększenie wiedzy 15 opiekunów faktycznych (10K) z zakresu opieki nad podopiecznymi, w
okresie od 01.01.2019- 31.12.2020. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług społecznych, zidentyfikowane na obszarze jego realizacji,
biorąc pod uwagę trendy demograficzne i poziom dostępności usług społecznych na tym obszarze. Proj będzie skierowany do osób niesamodzielnych i/lub
niepełnos., których niesamodzielność jest określana w skali Barthla. Zadania w ramach proj: wsparcie opiekuńcze, opiekuńcze specjalistyczne, centrum wsparcia
opiekunów faktycznych, Klub Seniora, co przyczyni się do zwiększenia autonomii UP, zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dla podopiecznych. Usługi będą
świadczone w oparciu o wysokie standardy przez specjalistyczną kadrę, przygotowaną do świadczenia tych usług, w zdecydowanej większości w miejscach
zamieszkania. Usługi te będą służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesam. Dzięki proj 65 osób niesam. (40 K) będzie mogło otrzymać niezbędne
wsparcie poza systemem instytucjonalizowanej pomocy, przez co dłużej będą mogły być aktywne w społeczności lokalnej. Rezultaty: 1. Liczba miejsc świadczenia
usług społ. istniejących po zakończeniu proj: 7 (3 opiekunki, 1 pielęgniarka, 1 rehabilitant, 1 psycholog, 1 Klub Seniora) 2. Liczba os zagrożonych ubóstwem lub
wykl. społ. objętych usługami społ. świadczonymi w programie -65, w tym 40 K.

GMINA URSZULIN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

809 518,75

809 518,75

688 090,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim

Celem projektu jest rozwój do końca2019 r. poprzez wsparcie 165 osób zintegrowanych usług uzupełniających i wpierających rolę rodziny oraz wsparcie procesu RPLU.11.02.00-06-0062/17
deinstytucjonalizacji pieczy zastępcz. poprzez działalność ośrodka wsparcia rodzin, realizujacymi pracę z rodzinami zastęp. i ich podopiecznymi, dziećmi z
niepełnospraw. i ich rodzinami oraz rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z powiatu łęczyńskiego
(woj.lubelskiego). Rezultaty:5 utworzonych miejsc: 4 os. wyszkol. w zakr. świadczenia usług społ.+ 1 wyposaż. ORW które będą realizowały nowe formy terapii:
hortiterapia,tarapia sensoryczna dźwiękiem. Kadra zostanie przeszkol. w prowadzeniu doradztwa/szkoleń dla rodziców i osób spr. pieczę zastępczą w zakresie
wspierania rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.Adresaci: rodzice dzieci z niepełnosprawnościami(22 os.) i same dzieci (22 os.), będące
podoopiecznymi ORW w Łęcznej, rodzice i opiekunowie sprawujący pieczę zastępczą (51 os.) wraz z ich dziećmi (70 os.), ktorzy są pod kuratelą PCPR w Łęcznej.
Osoby te należą do grupy osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, niskie dochody, os.
doświadczajace wielokrotnego wykluczenia społecznego. Dodatkowo uczestnikami projektu jest kadra podmiotów swiadczących usługi społeczne: 4 osoby z PCPR
w Łęcznej. Zadania:1.podniesienia kwalifikacji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i zakup wyposażenia do terapii (4 os. wemą udział w: kursie
hortiterapii, kurs. specjalist. z zakresu wsparcia rodziny i spośród nich 2 os. szkol. tren. met.PRIDE). 2.Swiadczenie uslug terapii sensorycznej, hortiterapii, terapii
słuchowej-165 os.,3.szkol.doskonalące dla rodzin-70 os.,4.trening interper. dla rodzin-80 os,5.doradztwo specjalistyczne (seksuolog, psychoterapeuta,
dietetyk,psychiatra)-165 os. Obydwie placówki PCPR i ORW zostaną wyposażone w sprzęt i materiały wspierające prowadzenie wsparcia merytorycznego.

POWIAT ŁĘCZYŃSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

687 992,50

687 992,50

584 793,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywny Senior w aktywnej Gminie

Głównym celem projektu jest, poprzez działalność Klubu Seniora, aktywizacja i integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 100 osób starszych po
60 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmowane działania w Klubie Seniora służyć będą realizacji takich celów jak: zmniejszenie poczucia
samotności i aktywizacji społecznej. Klub Seniora utworzony w ramach projektu będzie integrował, rozbudzał zainteresowania i potrzeby kulturalne, edukował,
upowszechniał zdrowy styl życia, zmieniał wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie. Projekt skierowany jest do 100 osób (w tym 80 kobiet i 20
mężczyzn), które spełniają warunki: - zamieszkują tereny wiejskie, - są mieszkańcami gminy Konopnica, - mają ukończone 60 lat
W grupie tej znajdą się emeryci i renciści, osoby chore i niepełnosprawne o różnym poziomie wykształcenia. W projekcie zaplanowano: 1. Usługi społeczne o
charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym w ramach klubu seniora 2. Zajęcia edukacyjne i integracyjnene w ramach Klubu Seniora 3.
Funkcjonownaie Klubu Seniora Główne rezultaty: 100 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (80K,
20M) 100 wspartych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie
(80K, 20M)

RPLU.11.02.00-06-0062/18

FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 472 808,00

1 472 808,00

1 251 886,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Klub Seniora w gminie Niemce

Głównym celem projektu jest, poprzez działalność Klubu Seniora, aktywizacja i integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 60 osób starszych po
60 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmowane działania w Klubie Seniora służyć będą realizacji takich celów jak: zmniejszenie poczucia
samotności i aktywizacji społecznej. Klub Seniora utworzony w ramach projektu będzie integrował, rozbudzał zainteresowania i potrzeby kulturalne, edukował,
upowszechniał zdrowy styl życia, zmieniał wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie. Projekt skierowany jest do 60 osób, które spełniają warunki: zamieszkują tereny wiejskie, - są mieszkańcami gminy Niemce, - mają ukończone 60 lat W grupie tej znajdą się emeryci i renciści, osoby chore i niepełnosprawne
o różnym poziomie wykształcenia. W projekcie zaplanowano: 1. Usługi społeczne o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym w ramach klubu
seniora 2. Zajęcia edukacyjne i integracyjnene w ramach Klubu Seniora 3. Funkcjonownaie Klubu Seniora Główne rezultaty: 60 wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 60 wspartych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (60K)

RPLU.11.02.00-06-0063/18

FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

910 887,50

910 887,50

774 254,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY GŁUSK

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w grupie 140 osób wykluczonych lub RPLU.11.02.00-06-0064/17
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Głusk do 31.12.2020 r. Grupę docelową stanowi 140 osób wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Głusk. Są to: - dzieci i młodzież w wieku 6 -16 lat pochodzące z rodzin wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym - 90 osób - rodzice i prawni opiekunowie dzieci pochodzących z rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym - 50 osób Projekt zakłada rozwój różnych form wsparcia rodziny w gminie wiejskiej województwa lubelskiego, w której zidentyfikowano
brak takich usług wsparcia (KRYT. SPEC. 6). ZADANIA: 1. ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY GŁUSK w ramach którego utworzone zostaną
Świetlice Środowiskowe w Mętowie (20 miejsc), Kalinówce (15 miejsc), Prawiednikach (15 miejsc) i Wilczopolu Kol. (15 miejsc) - 65 nowych miejsc. 2.
UTWORZENIE PUNKTU KONSULTACYJNO-DORADCZEGO w ramach działania Punktu rodziny objęte projektem będą mogły skorzystać z bezpłatnych spotkań z
psychologiem, 2 terapeutami, mediatorem rodzinnym oraz prawnikiem. Zaplanowane w projekcie kompleksowe działania na rzecz rozwoju systemu wsparcia
rodziny przyczynią się do podniesienia jakości usług społecznych oraz ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych
usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom
starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym, wzrostu liczby miejsc świadczenia usług społecznych.

GMINA GŁUSK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 963 164,00

1 963 164,00

1 668 689,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

CZAS - Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów

Cel główny i grupa docelowa: przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych z terenu woj. lubelskiego, a także ich aktywizacja, poprzez objęcie
usługami opiekuńczymi w formie stacjonarnej opieki dziennej grupy min. 450 osób (360 K, 90 M) zagrożonych wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, w
wieku 60 lat i więcej z obszaru woj. lubelskiego, w ramach 15 Klubów Seniora funkcjonujących pn. Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów prowadzonych w:
Lublinie, Zamościu, Chełmie, Łukowie, Lubartowie, Tomaszowie Lubelskim, Kraśniku, Biłgoraju, Dęblinie, Hrubieszowie, Opolu Lubelskim, Radzyniu Podlaskim,
Puławach, Świdniku, Włodawie. Cel główny zostanie osiągnięty do 31.12.2021 r. Min. 10% spośród Uczestników Projektu to osoby z niepełnosprawnością oraz
min. 10% to osoby pochodzące z obszarów wiejskich. Usługi w ramach Klubów Seniora świadczone będą w lokalnej społeczności, umożliwiając Seniorom
niezależne życie w środowisku lokalnym, zapobiegając izolacji od rodziny i środowiska lokalnego, umożliwiając podtrzymywanie więzi. Dodatkowo,
Wnioskodawca zaplanował działania mające na celu zwiększenie komfortu życia osób starszych i lub niepełnosprawnych poprzez możliwość nieodpłatnego
wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w 15 miastach. Główne zadania: 1. Uruchomienie i funkcjonowanie 15 Klubów Seniora, zapewniających min. 225 miejsc
(miejsca spotkań, dialogu, odpczynku, rozwoju zainteresowań) 2. Zajęcia i wydarzenia tematyczne, rozwijające zainteresowania, m.in. spotkania z ciekawymi
ludźmi, warsztaty artystyczne 3. Zajęcia edukacyjne 4. Wyjazdy kulturalne i/lub krajoznawcze 5. Zajęcia i zawody sportowe 6. Poradnictwo psychologiczne i
prawne 7. Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w 15 miastach Głównym rezultatem projektu jest poprawa jakości życia
Seniorów w woj. lubelskim, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia w zakładzie, a także zachowanie trwałości min. 225 miejsc w Klubach Seniora po
zakończeniu realizacji p

LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

13 607 748,00

13 607 748,00

11 566 585,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2021-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.02.00-06-0061/17

RPLU.11.02.00-06-0064/18

LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc
usług społecznych

Celem P jest: - przeciwdziałanie instytucjonalizacji oraz wykluczeniu społecznemu, - wsparcie 266 os. (w tym OS, OzN, OzN. z zaburzeniami psychicznymi lub
upośledzeniem umysłowym,osoby niesamodzielne) w przyjaznym środowisku lokalnym - wydłużenie aktywności społecznej OS - zapobieganie procesowi
wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, które dobrze rokują do usamodzielnienia Uczestnicy projektu to
osoby zagrożone procesem marginalizacji. Zapewnienie dobrze zaprojektowanych usług społecznych, dostosowanych do potrzeb OS i OzN ma na celu
zapobieganie procesowi wykluczenia społecznego. System pomocy środowiskowej stanowi alternatywę dla kosztownej opieki całodobowej oraz pozwala
zachować aktywność i samodzielność na dotychczasowym poziomie. Wnioskodawca zaplanował kompleksowy system wsparcia mający na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu i izolacji społecznej: - usługi społeczne (uczestnictwo w KS, różnorodne terapie zajęciowe, warsztaty tematyczne,działania ukierunkowane na
aktywizację społeczno-kulturalną OS praca z seniorami wg koncep. pedagog. M. Montessori), - wsparcie oferowane mieszkańcom mieszkań wspomaganych
koncentrujące się na przywracaniu umiejętności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, wyrobienie u mieszkańców umiejętności i nawyków
niezbędnych w życiu codziennym, aktywizacji zawodowej, racjonalnego gospodarowania budżetem własnym, a także samokontroli stanu zdrowia i kondycji
psychicznej, - wsparcie placówek dziennego pobytu dla seniorów oraz placówek opieki całodobowej (do 30 os.), -realizowanie zintegrowanych usług społecznych
o charakterze profilaktycznym i aktywizującym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, - utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego,
pielęgnacyjnego.

Klub Seniora – integracja poprzez kulturę

RPLU.11.02.00-06-0065/18

GMINA LUBLIN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

13 705 135,84

13 705 135,84

11 649 365,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2021-08-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Celem podejmowanych działań jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w
RPLU.11.02.00-06-0066/18
życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek. Główne rezultaty to: 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu 2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach
wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu Grupa docelowa to osoby starsze w wieku 60+ , w tym 8 K i 2 M, mieszkańcy Lublina, dzielnicy
Za Cukrownią jest szczególnie narażona na dyskryminację ze względu na wiek jako konsekwencji wzrostu liczby osób starszych, kulcie młodości i
niedostosowaniu wielu seniorów do szybkiego tempa zmian technologicznych, jakim podlega współczesne społeczeństwo. Grupa ta również jest zagrożona
wykluczeniem ekonomicznym często nie mogąc sobie pozwolić na kożystanie z oferty usług społecznych czy kulturalnych. Klub seniora będzie miejscem
o dogodnym zasięgu lokalizacyjnym dla osób starszych z dzielnicy Za Cukrownią i okolic dworca PKP. Działalność miejsca umożliwi wzajemną integrację osób
starszych przyczyniając się do zmniejszenia izolacji społecznej. Dzięki włączeniu uczestników w aktywności kulturalne i twórcze klub seniora umożliwi
wypełnienie wolnego czasu aktywnościami odpowiadającymi na ich problemy i potrzeby. Miejsce będzie miało charakter nieformalny i oddany decyzyjności i
odpowiedzialności uczestnikom klubu. Zakres działalności klubu będzie obejmował m.in poradnictwo psychologiczne i prawne, edukację w zakresie
nowoczesnych technologii, promowanie zdrowego stylu życia oraz zajęcia z zakresu kultury i sztuki. Główne zadania: 1. Działalność klubu seniora 2. Wsparcie
instytucjonalne klubu seniora

TOWARZYSTWO EDUKACJI KULTURALNEJ W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

598 500,00

598 500,00

508 725,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2021-07-31

Konkursowy

23 Sztuka, rozrywka, sektor
kreatywny i rekreacja

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

NOWE PERSPEKTYWY DLA SENIORÓW Z TERENU POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Głównym celem projektu jest zwiększenie o 95 liczby osób objętych usługami społecznymi, w tym usługami opiekuńczymi na terenie powiatu świdnickiego do
RPLU.11.02.00-06-0067/18
31.12.2020 r. poprzez działania podejmowane w ramach Domu Dziennej Pomocy Osób Starszych (DDPOS). Grupę docelową projektu stanowi: 95 osób (72K, 23M)
powyżej 60 r. ż., zamieszkujące na terenie powiatu świdnickiego, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ., korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społ. tj. spełniających co najmniej jedną z
przesłanek określonych w art.7 ustawy. Kluczowym zadaniem projektu jest, utworzenie DDPOS – miejsca świadczenia usług społecznych i zdrowotnych dla os.
starszych (25 osób/edycja), w tym Mobilnego Punktu Opieki, w ramach którego będą świadczone usługi opiekuńcze przez 2 opiekunów na rzecz 20 osób starszych/
chorych/ niesamodzielnych. Usługi będą świadczone na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb i deficytów uczestników projektu. Wskaźniki rezultatu: L.
wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 27; Wskaźniki produktu: L. os. zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społ., objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 95 os.(72K,23M); Okres realizacji projektu: 01.08.2018
r.–31.12.2020 r. Obszar realizacji projektu: powiat świdnicki.

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

1 730 988,00

1 730 988,00

1 471 339,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2020-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Klub Seniora "Być Bliżej Siebie"

Celem głównym projektu jest Wzrost dostępności do wysokiej jakości zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych świadczonych przez Stowarzyszenie Być Bliżej
na rzecz 80 osób powyżej 60 roku życia (60K i 20M) w tym 12 osób niepełnospr (10Ki 2M) pochodzących z terenu wiejskiej gminy Niemce poprzez utworzenie
Klubu Seniora i zwiększenia poziomu aktywności seniorów w życiu lokalnej społ. dzięki realizacji zajęć aktywizacyjno-motywacyjnych tj. zajęcia sportowe,
warsztaty rękodzieła, obsługi komputera, imprezy i wyjścia kulturowe (koncert, kino, teatr), spotlkania z prawnikiem, grupy samopomocy, do końca grudnia 2019r
Wsparcie proj. zost. skierowane do Stowarzyszenie Być Bliżej. Natomiast Grupę Docelową (GD) proj. stanowi 80 osób (60K i 20M) w tym 12 osób
niepełnosprawnych (10K i 2M) pochodzących z terenu wiejskiej gminy Niemce Rezultaty Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu 3 K i 1 M Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 80 (60K
i 20M) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 80 (60K
i 20M) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych [osoby] 80 (60M i 20K) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 12 (10K i 2M) Liczba osób pochodzących z obszarów
wiejskich 80 (60K i 20M) Zadania Zad. Nr 1 Zajęcia aktywizacji społecznej osób po 60 roku życia (IX 2018r - XII 2019r) Zad. Nr 2 Aktywizacja kulturowointegracyjna seniora (IX 2018r - XII 219r) Zad. Nr 3 Okno na świat czyli zajęcia komputerowe dla seniorów (I 2019r - XII 2019r)

STOWARZYSZENIE BYĆ BLIŻEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

491 562,50

491 562,50

417 828,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Obsługa Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie dostępu dla wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
RPLU.11.02.00-06-0069/18
niesamodzielnych mieszkańców wiejskiej gminy Józefów (osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami) do wysokiej jakości dostosowanych do specyficznych
potrzeb mieszkańców usług społecznych użyteczności publicznej, w tym zdrowotnych, opiekuńczych do 2023 r. poprzez uruchomienie działalności od 01.01.2019 i
funkcjonowanie do 31.12.2028 r. 3 rodzinnych domów pomocy w Józefowie dysponujących 24 miejscami świadczenia usług społecznych, zdrowotnych,
opiekuńczych. Rezultatem projektu będą: - 3 wsparte w programie rodzinne domy pomocy, świadczące usługi społeczne i zdrowotne, opiekuńcze istniejące po
zakończeniu projektu, - 24 wsparte w programie miejsca świadczenia usług społecznych, zdrowotnych, opiekuńczych istniejące po zakończeniu projektu
przeznaczone dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 86 osób objętych w ramach programu usługami społecznymi, opiekunczymi i
zdrowotnymi w programie, - wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach - 7 EPC. Zdiagnozowane problemy i cele przekładają się na zadania: 1. Zapewnienie
usług bytowych 2. Zapewnienie usług opiekuńczych 3. Zapewnienie usług zdrowotnych 4. Promocja i marketing Wskaźniki: - Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym programie - 86 osób - Liczba osób z niepelnosrawnościami
objętych wpsarciem w programie - 86 osób - Liczba osób pochodzacych z obszarów wiejskich - 86 osób - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
społecznych istniejących po zakonczeniu proejktu - 24

GMINA JÓZEFÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

3 749 228,85

3 749 228,85

3 182 532,02

84,88 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2023-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Kluby Seniora w Gminie Ludwin

Cel główny projektu: Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 70 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Gminy Ludwin
poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2021 r. Główne rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 42 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 70 Grupa Docelowa [GD]: 70 osób (50K i 20M), mieszk. GLdwn, w wieku 60 lat i więcej,
niesamodzielne, wykluczone i zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wg. definicji Wytycznych w zakresie realizacji przeds. w obsz. włączenia społ. i
zw. ubóstwa z wyk. śr. EFS i EFRR 2014-2020), jako najbardziej potrzebujące kompleksowego wsparcia Osoby te dysponują wolnym czasem, nie są aktywne
zawodowo (emeryci, renciści), doświadczają także izolacji społecznej i poczucia samotności, co prowadzi do obniżenia jakości ich życia. Powstałe 3 Kluby
Seniora będą miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów (uczestnicy
kluby podejmują odpowiedzialność/decyzyjność w sprawach klubu). Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede
wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Kluby pozwolą na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego,
kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata.
Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach. Główne zakresu wsparcia w klubach to: 1.
Zagospodarowanie czasu wolnego i edukacja 2. Działalność prozdrowotna 3. Poradnictwo prawne i psychologiczne 4. Udział w kulturze i życiu społecznym

RPLU.11.02.00-06-0070/18

STOWARZYSZENIE GRUPA INICJATYW KULTURALNYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

2 544 677,45

2 544 677,45

2 162 975,83

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2021-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowe usługi DPS Kiełczewice

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności zintegrowanych usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców Gminy
Strzyżewice, wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym podopiecznych DPS- u (65K), osób starszych przebywających samotnie
w swoich domach (8K,2M), osób chorych i OzN (20K,10M) przy wsparciu wolontariatu i społecznoci lokalnej w okresie I 2019-XII 2020, a w konsekwencji
zwiększenie aktywności przynajmniej 2% GD (2K,1M) po zakończeniu udziału w projekcie. Grupa docelowa projektu to 105 osób wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych (w rozumieniu KC) na terenie gminy Strzyżewicze (WL), o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,
w tym w:Podopieczne DPS (65 niepełnosprawnych intelektualnie dziewcząt i kobiet)Seniorzy (kobiety i mężczyźni) z okolicznych miejscowości, przebywający
samotnie w swoich domach – 10 osób (8K,2M)Osoby chore i niepełnosprawne z okolicy (20K,10M) Główne działania w projekcie:Usługi opiekuńcze
krótkookresowego dziennego pobytu, poprzez realizację Klubu Seniora;Usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami
lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia
codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;Warsztaty integracyjnych o różnym
charakterze;Integracyjne zabawy taneczne i imprezy plenerowe;Zabiegi fizykoterapeutyczne;Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Wnioskodawca dokona
weryfikacji i przedłoży IP wyniki pomiaru wskaźników.

RPLU.11.02.00-06-0071/18

ZGROMADZENIE SŁUG JEZUSA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

832 892,50

832 892,50

707 958,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Chełmie

Wnioskodawcą jest NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego Małgorzata Prystupa, P1-Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ, P2Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie. Projekt obejmie wsparciem w okresie 11.2019-12.2020 - 1000U/400K zam. na terenie
m.Chełm i pow: chełmskiego/krasnostawskiego/włodawskiego/hrubieszowskiego z zaburzeniami psych i ich otoczenie (rodziny/opiekunowie) oraz w ramach
działań profilaktyczno-edukac-2027 mieszkańców (n-le, lekarze, pracownicy instytucji uslug, studenci, uczniowie pełnoletni) Cel projektu: w ramach nowo
utworzonego Środowisk. Centrum Zdrowia Psych- objęcie zintegrowaną, kompleksową opieką psychiatryczną psychologiczną, terapeutyczną i pozostałą medyczną
w formie pomocy doraźnej/ambulatoryjnej/mobilnej oraz usługami społ,aktywizacji edukac-zawodowej i integracji 1000 U/40%K pełnoletnich w trakcie i po
przebytych kryzysach psychicznych oraz ich rodzin/opiekunów, zam. na terenie m.Chełm i pow. chełmskiego/ hrubieszowskiego/włodawskiego/krasnostawskiego
do 31.12.2020 oraz wzrost kompetencji zawod i społ w zakresie kontaktów z os. w kryzysie psych u 2027 os. zamieszkałych jw. i wykonawców zad. do 31.12.2020
Działania projektowe: -utworzenie i prowadzenie ŚCZP koordynującego kompleksowe wsparcie os. dotkniętych kryzysem psych. -oddziaływania profilaktycznoedukacyjne z udziałem dorosłych mieszkańców obszaru objetego projektem -świadczenia medyczne tj: opieka ambulatoryjna, zespół kryzysowy-całodobowy,
mobilny zespół leczenia-opieka w miejscu zamieszkania -świadczenia terapeut, społ, zawod. -wdrożenie systemu współpracy między resortami: służbą zdrowia,
policją, pomocą społ., NGO -adaptacja obiektu na potrzeby ŚCZP -2 mieszkania chronione/ treningowe Chełmie i Krasnymstawie Projekt realizuje model D002
EKON (KRYT.3)

RPLU.11.02.00-06-0072/18

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I
TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁGORZATA PRYSTUPA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

7 810 092,40

7 810 092,40

6 638 578,54

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-11-01

2020-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin, z terenu woj. lubelskiego ( w zakresie zintegrowanej pomocy medycznej,
RPLU.11.02.00-06-0073/18
świadczeń społecznych i zawodowych). Wsparciem zostaną objęte osoby z zaburzeniami psychicznymi bez wzgledu na wiek, status zawodowy czy wykształcenie.
Kryterium nie ma zastosowania do działań prewencyjnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych zaplanowanych w projekcie. Założono, że grupa docelowa objęta
usługami zdrowotnymi w programie - 1300 osób to w większości kobiety (780 kobiet, 520 mężczyzn). Główne zadania:Utworzenie i prowadzenie Centrum
Koordynacji 24/7Zespół interwencji kryzysowej (ZIK).Poradnia zdrowia psychicznego.Zespół leczenia środowiskowego (mobilny)Zespół opieki dziennejDziałania
edukacyjno - prewencyjnePartnerstwa lokalne w ramach organizacji wsparcia środowiskowegoAktywizacja społeczna i zawodowa. Pomoc w załatwieniu spraw
socjalnychOśrodki/ grupy wsparcia dla pacjentówProwadzenie mieszkania treningowego Projekt zakłada objęcie uczestników będących klientami
Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego zindywidualizowanym wsparciem, poprzez przygotowanie i realizację dla każdego z nich Indywidualnego Planu
Zdrowienia. Wsparcie odbywać się będzie na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki zdrowienia, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej,
problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Pierwszy kontakt odbywać się bęzie poprzez infolinię lub
sekretariat Centrum a następnie udzielana będzie dalsza pomoc. W każdym przypadku potwierdzenia kryzysu zdrowia psychicznego, osoba będzie rejestrowana w
Centrum i zakładana będzie dokumentacja. Celem działań edukacyjno -prewencyjnych będzie przygotowanie pracowników administracji publicznej, mających
bezpośredni kontakt z klientem, do pracy z osobami po przebytym kryzysie psychicznym, do rozpoznawania pierwszych symptomów chorobowych, kształtowanie
postaw wobec zaburzeń i chorób psychicznych wśr

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

5 925 508,00

5 925 508,00

5 036 681,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu
łukowskiego

Głównym zadaniem projektu jest stworzenie DDOM- stacjonarnej placówki świadczącej dzienne usługi skierowane do osób niesamodzielnych, głównie po 65 r.ż., RPLU.11.02.00-06-0075/18
bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub którym w okresie ostatnich 12 m-cy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego lub u
których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie, oraz które w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów,
których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego. W proj. będzie brało udział równocześnie maksymalnie 25 uczestników, zakłada się
równoczesne uczestnictwo na poziomie minimalnym 20 osób. Przez 21 miesiące trwania projektu przyjętych zostanie łącznie 100 osób z terenu powiatu
łukowskiego, w tym 50% >65r.ż. Założono, że średni czas pobytu uczestnika w proj. będzie wynosił ok 60 dni roboczych,w razie potrzeby czas ten będzie wynosił od
30 do 120dni rob.Rekrutacja do proj. będzie odbywała się zgodnie z kryteriami wejścia.Zadana realizowane w ramach proj.:1.Doposażenie w sprzęt pomieszczeń
przeznaczonych na realizację zdań w ramach opieki nad pacj. dziennego domu opieki; Zadanie 2a i b.Zadania związane ze sprawowaniem opieki nad
podopiecznymi dziennego domu opieki: Uczestnicy proj. będą mieli realizowane świadczenia z zakresu porad geriatry i lekarza rehabilitacji, konsultacji
psychologicznych, grupowych i indywidualnych spotkań i sesji psychoterapeutycznych, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej, porad logopedy oraz dietetyka,
wsparcia pracownika socjalnego (koszt pośredni) oraz opieki pielęgniarskiej, jak również opiekuna medycznego który będzie pomagać osobom chorym i
niesamodzielnym zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe. W ramach zadania zaplanownano transport pacjentów, dzienne wyżywienie, realizację badań
diagnost-lab.Działania realizowane w ramach proj. będą kierowane do uczestników jak również do ich opiekunów i osób z ich otoczenia w zakresie
porad,edukacji, wsparcia i

CENTRUM MEDYCZNO- DIAGNOSTYCZNE SP.ZO.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

999 940,00

999 940,00

849 949,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-09-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

DDom w Powiecie Kraśnickim

Celem P jest utworzenie DDom w SP ZOZ w Kraśniku działającego na terenie powiatu Kraśnickiego (KFS2). SP ZOZ od lat realizuje świadczenia zdrowotne na
podstawie zawartych umów z NFZ o/Lublin. Posiada infrastrukturę dostosowaną do osób niepełnospr., kuchnię oraz bogate zaplecze diagnostyczne i wieloletnie
doświadczenie na rynku usług med. Dzięki utworzeniu DDOM w strukturze SP ZOZ pacjenci, którzy opuszczają szpital, osoby które w ostatnich 12 miesiącach mieli
udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego będą mogły skorzystać z nowej usługi zdrowotnej, która będzie kontynuacją udzielania świadczeń
pielegnacyjnych, leczniczych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych poza szpitalem. Powstanie nowa forma opieki, która zniweluje ograniczenia dostępu do świadczen
zdrowotnych. Zlikwidowana zostanie także luka potrzeb w zakresie edukacji rodzin. Możliwość zapewnienia dalszej opieki pielegniarskiej, rehabilitacyjnej,
psychologicznej wskazanej grupie pozwoli także skrócic okres hospitalizacji i uwolnić miejsca nowym, potrzebujacym hospitalizacji. Uzyskane rezultaty działań
wpłyną na polepszenie sytuacji zdrowotnej i porawią funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym grupy docelowej w szczególnosci kobiet w powiecie
kraśnickim. W wyniku projektu powstanie DDOM w strukturach SP ZOZ w Kraśniku z 25 zdeinstytucjonalizowanymi miejscami opieki nad osobami zależnymi, 75
pacjentów zostanie objętych opieką i ukończą leczenie, z czego aż ponad 86% będzie zadowolona z funkcjonowania DDOM. W ramach projektu zrealizowane będą
dwa zadania. Pierwsze: zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz drugie: udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom niesamodzielnym wymagajacym
świadczeń pielegnacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia nie w ramach hospitalizacji. Wn jest podm. wykonującym dział. leczniczą
uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. (KFS8) W ramach P zostanie utworzony DDOM zgodnie ze standardem
wypracowany

RPLU.11.02.00-06-0077/18

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

996 048,00

996 048,00

846 640,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-12-01

2020-09-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Deinstytucjonalizacja opieki poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dęblinie

Ideą proj. jest wsparcie os. zależnych poprzez zorganizo. i udostępnia. prof. usług opiekuńczo- medycznych w DDOM w Powiecie Ryckim, który dysponował będzie
15 miejscami, w tym min. 8 zarezerwowanych dla os. powyżej 65 rż. W DDOM będą świadczone profesjonalne usługi z zakresu opieki lekarskiej,pielęgniarskiej,
fizjoterapeutycznej, psychologicznej, dietetycznej, w tym edukacja pacj. dotyczą. samoopieki i samopielęgnacji; doradztwo w doborze wyrobów medycz;
usprawnienia ruchowe; stymul. proce. poznawcz.; terapia zajęciow; przygotowa. rodziny i opieku. pacj. do kontynuacji opieki-działania edukacyjne.
Działa.opiekuńczo-medycznymi zostaną objęci pacj. bezpośre. po hospitalizacji lub tacy, którym w okresie ostat. 12 m-cy udzielono świad. zdrow. z zakresu
leczenia szpitalnego lub są zagrożeni hospitalizacją w najbliższym czasie. Do realizacji proj. zostanie powołany ZT, który będzie obejmo. komplekso. opieką
zakwalifiko. UP DDOM. Podstawo. celami kwalifiko. pacj do DDOM są: poprawa zdrowia i samodzielno. życiowej; zapobie wczesnym powikła poszpital; przygoto.
pacj. I rodziny do życia z niepełnosprawno. i samoopieki; rehabilitację; modyfikację lecze farmakologi. W ramach proj. przewidzia. zakup niezbęd. Sprzętu
umożliwiają. świad. usług o wysokim standardzie medycz. i uruchomienie DDOM działając. przez 18 mc w okre. trwania proj. następnie dodatkowo przez 3 lata w
okre. trwałości. Poza świad. opieki zdrow. pacj. przebywając. w DDOM zapewnio. zostanie odpowie. do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzo. będą zajęcia
dodatkowe, pozwalają. Na zagospodaro. czasu wolnego pomiędzy świad. zdrow. Czas trwa. pobytu w DDOM będzie ustalany indywidu. przez ZT i nie może być
krótszy niż 30 dni robocz. I dłuższy niż 120 dni robocz. Pobyt może zostać skrócony w przypad. rezygnacji pacj. oraz w przypad. pogorsze. się stanu zdro.
wymagającego realizacji świad. zdrow. w warun. stacjonarnych

RPLU.11.02.00-06-0078/18

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ZDROWIE H. KŁACZYŃSKA I E. CZERWIŃSKA
SPÓŁKA CYWILNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Brak poddziałania

999 998,76

999 998,76

849 998,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego

Realizacja projektu zakłada działania koordynacyjne w obszarze ES przez ROPS w Lublinie. Kluczowe rezultaty projektu: - stworzenie formalnej platformy
współpracy samorządu Województwa z samorządami lokalnymi i ich jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji działań z obszaru es, współpracy
pomiędzy samorządami lokalnymi z terenu woj. Lubelskiego w celu wspólnej realizacji działań z obszaru es, OWES działających w subregionach, podmiotami es,
podmiotami es o charakterze reintegracyjnym, organizacjami pozarządowymi,- powołanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i jego funkcjonowanie w
województwie lubelskim,- wzrost znaczenie ekonomii społecznej w regionie, jako ważnego czynnika aktywizacji osób w trudnej sytuacji prowadzącego do wzrostu
zatrudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju kapitału społecznego. Projekt skierowany jest do: - jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek
organizacyjnych realizujących zadania w obszarze włączenia społecznego,- jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - szkoły średnie - podmiotów
ekonomii społecznej (zgodnie z definicją KPRES), w tym przedsiębiorstw społecznych i podmiotów o charakterze reintegracyjnym - CIS,KIS,ZAZ,WTZ, - otoczenia
ekonomii społecznej - OWES. Zadania przewidziane do realizacji: - Budowanie platformy współpracy Samorządu Województwa z samorządami powiatów, gmin i
ich jednostkami organizacyjnymi realizującymi działania z obszaru włączenia społecznego, - Koordynacja sieci PES oraz usług wsparcia PES, Monitoring i
aktualizacja wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii
społecznej w województwie lubelskim-Organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ES na poziomie regionalnym. Zadnia
realizowane w projekcie są zgodne oraz wynikają z zapisów dok. wymienionych w tab.2.11 i z Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i
upowszechniania ekonomii społecznej.

RPLU.11.03.00-06-0001/15

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.3. Ekonomia społeczna

Brak poddziałania

627 300,00

627 300,00

533 205,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

113 Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w
przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu
ułatwienia dostępu do zatrudnienia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem Proj. jest: Rozwój potencjału sekt.ES w okresie 01.01.2017–31.12.2019r. w zakr.generowania trwałych m.pracy w sekt.ES poprzez utworzenie 69 nowych m.
RPLU.11.03.00-06-0001/16
pracy, w tym 51 m.pracy w nowopowstałych PS oraz 18 m.pracy w istniejących PS; zwiększenie, o min 15, liczby PES prowadz.działaln.odpłatną pożytku publicz.lub
działaln.gosp.oraz wzrost wiedzy u min 120os(66K/54M) z zakr.zakładania i prowadz.PES na ter.subreg.lubelskiego w woj.lubelskim(WL) Wsparciem zostanie
objętych: 280 os.fizycznych(154K/126M)/os.wyklucz.lub zagr.ubóstwem i wyklucz.społ; członkowie, wolontariusze, pracownicy PES; przedstaw adm.publiczn100
podmiotów /Podm Ekon Społ (PES),w szczeg Przedsięb.Społ (PS) i podm char reintegracyjnym; jedn samorządu terytor(JST) i ich jedn.org; podm.prow dział.gosp,
deklar chęć przekszt w PS Działania: 1. Usługi wsparcia ES i PS, w postaci:usług animacji lokalnej,usług rozwoju ES (doradztwo i szkolenia)usługi wsparcia
rozwoju i funkcjonowania istniejących Przeds.Społ (doradztwo biznesowe i specjalistyczne) 2. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania PES bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych PS, w tym Spółdz.Socjaln Wsparcie doradczo-szkolenioweDotacje na utworzenie Przeds.Społ (do 15tys na
m.pracy)Wsparcie pomostoweusługi zindywidualizowane 3. Wsparcie tworzenia m.pracy w sekt.ES, w szczególności w Przeds.SpołRefundacja wyposażenie i
doposażenia st.pracy (do 15tys na m.pracy)Subsydiowane zatrudnienieusługi zindywidualizowane Rezultaty:l.gr.inicjatywnych, które w wyniku dział. OWES
wypracowały założ.co do utworzenia PES –min 9l.środowisk, które w wyniku dział. OWES przystąpiły do wspólnej realiz.przedsięwzięcia mającego na celu
rozwójES –min 15l.m.pracy utworzonych w wyniku dział.OWES dla os,wskazanych w def.Przeds.Społ –51l.NGO prowadz.dział.odpł.pożyt.publ.lub dział.gosp.
utworz.w wyniku dział. OWES –min 15l.m.pracy w przeliczeniu na pełne et.utworz.w wyniku dział.OWES we wspartych PS –18% wzrostu obrotów PSobjętych wsparc

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "MODRZEW"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.3. Ekonomia społeczna

Brak poddziałania

1 993 651,20

1 993 651,20

1 694 603,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

113 Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w
przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu
ułatwienia dostępu do zatrudnienia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.02.00-06-0068/18

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim

Celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim poprzez kompleksowe, komplementarne i łączne wsparcie 350 osób
(210K i 140M) i 200 podmiotów ekonomii społecznej w zakresie podniesienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do tworzenia, prowadzenia lub
wspierania PES, a także doprowadzenie do powstania 150 trwałych miejsc pracy dla 90 K i 60 M osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społ. w
przedsiębiorstwach społecznych w okresie od 1.06.2017 do 31.05.2020 r. Projekt obejmuje subregion chełmsko-zamojski woj. lubelskiego (powiaty: chełmski,
krasnostawski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, m.Chełm i m. Zamość) Projekt realizowany przez OWES w Zamościu i Chełmie obejmie wsparciem: PES
(zgodnie z def. KPRES), w tym w szczeg. PS i podm. reintegracyjn (ZAZ, WTZ, CIS, KIS), Podm. prow. działalność gospodarczą, deklarujące chęć przekształcenia się w
PS; Os. fiz. i os. prawne zamierzające założyć PS, w tym: 150 os. wykluczonych lub zagr. wykluczeniem społecznym, mieszczących się w katalogu osób wskazanych
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020, JST i ich jednostki organizacyjne oraz przedstawiciele adm. publicznej. W ramach projektu OWES oferuje kompleksowe i komplementarne wsparcie
(szkoleniowe, doradcze, finansowe) na rzecz tworzenia miejsc pracy w PS oraz tworzenia nowych PS, usługi animacyjne, rozwoju ekonomii społecznej oraz usługi
wsparcia rozwoju i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych (wszystkie 3 typy projektów). W jego rezultacie powstanie m.in. 150 trwałych
miejsc pracy w przediębiorstwach społecznych.

Razem - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

RPLU.11.03.00-06-0001/17

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.3. Ekonomia społeczna

Brak poddziałania

10 144 134,00

10 144 134,00

8 622 513,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2020-09-30

Konkursowy

07 Pozostałe nieokreślone branże
przemysłu wytwórczego

113 Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w
przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu
ułatwienia dostępu do zatrudnienia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Cel proj. rozwój potencjału sektora ES w subregionie puławskim woj.lubelskiego w latach 2017-2019 GD: a. osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub
RPLU.11.03.00-06-0002/16
wykluczeniem społ. b.PES (zgodnie z definicją KPRES) oraz ich przedstawiciele c.Os. fizyczne/prawne zamierzające założyć PS oraz podmioty prowadzące
DG,deklarujące chęć przekształcenia się w przeds.społ. e.JST i ich jednostki organizacyjne,przedst.administracji publicznej Rezulaty: Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społ pracujących po opuszczeniu programu -146 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (szt.) -146
Wskaźniki efektywnościowe( Kryt.2) : 1.liczba gr. inicjat.,które wypracowały założenia co do utworzenia PES -20 (Lider-11,Partn.Cons. po 9), sredniorocznie ok.7
2.liczba środowisk,które przystąpiły do wspólnej realizacji przeds. mającego na ceu rozwój es - 26 (Lider-15,Partner Cons. 11),sredniorocznie ok.8 3.liczba
org.poz. prowadz.dział.pozytku publicznego lub dział.gosp.-10 (Lider-4,Partnerzy po 3), średniorocznie ok.3 4.liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty
utworz. w wyniku dział.OWES we wspartych PS-45 (Lider-12,ZMW-24,CONS.-9),średniorocznie min.7 5.procent wzrostu obr. PS objętych wsparciem-średniorocznie
2 % (wskaźnik w jednakowym stopniu dotyczy zarówno Lidera jak i Partnerów) 6. liczba miejsc pracy pracy utworzonych w wyniku dział.OWES dla osób
wskazanych w definicji PS-101(Lider-35,Partnerzy po 33),średniorocznie ok.35-42 Zadania: Wniosek o dofin.realizacji proj.obejmuje w sposób komplementarny i
łączny wszystkie 3 typy proj.określone w dok.konk. (KRYT.4). Zadania: Usługi wsparcia es i przedsiębiorstw społ.,w tym: animacja lokalna,Szkol.,Mobliny Punkt
Doradztwa Akademia Przeds.Społ. Usługi wsparcia es realizowane w ramach proj.nie uwzględniają usł.,których realizacja wynika z obowiązku zachowania
trwałości proj.współ.ze środków EFS w wyniku konkursu 1/POKL/7.2.2./2012 W RAMACH po kl 2017-2013-kryt.14

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ FUNDACJA NOWY STAW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.3. Ekonomia społeczna

Brak poddziałania

9 376 835,60

9 376 835,60

7 970 310,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2020-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

113 Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w
przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu
ułatwienia dostępu do zatrudnienia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem Proj. jest: Rozwój potencjału sekt.ES w okresie 01.09.2017–31.08.2020r. w zakr.generowania trwałych m.pracy w sekt.ES poprzez utworzenie 72 nowych m.
RPLU.11.03.00-06-0005/17
pracy, w tym 54 m.pracy w nowopowstałych PS oraz 18 m.pracy w istniejących PS; zwiększenie, o min 15, liczby PES prowadz.działaln.odpłatną pożytku publicz.lub
działaln.gosp.oraz wzrost wiedzy u min 120os(66K/54M) z zakr.zakładania i prowadz.PES na ter.subreg.bialskim w woj.lubelskim(WL) Wsparciem zostanie
objętych:280 os.fizycznych(154K/126M) /os.wyklucz.lub zagr.ubóstwem i wyklucz.społ; członkowie, wolontariusze, pracownicy PES; przedstaw adm.publiczn100
podm /Podm Ekon Społ (PES),w szczeg Przedsięb.Społ (PS) i podm char reintegracyjnym; jedn samorządu terytor(JST) i ich jedn.org; podm.prow dział.gosp, deklar
chęć przekszt w PS Działania: 1. Usługi wsparcia ES i PS, w postaci:usł animacji lokalnej,usł rozwoju ES (doradztwo i szkolenia)usł wsparcia rozwoju i funkcjonow
istniejących PS (doradztwo biznesowe i specjalistyczne) 2. Kompleks.wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonow.PES -bezzwrotne wsparcie finans.na tworzenie
nowych PS, w tym Spółdz.SocjalnWsparcie doradczo-szkolenioweDotacje na utworzenie PS(do 15tys na m.pracy)Wsparcie pomostoweusługi
zindywidualizowaneszkolenia rozw.kompetencje i kwalifik.zawodowe 3. Wsparcie tworzenia m.pracy w sekt.ES, w szczególn w PSRefundacja wyposaż i
doposaż.st.pracy (do 15tys na m.pracy)Subsydiowane zatrudnusługi zindywidualizowaneszkolenia rozw.kompet.i kwalifik.zawod Rezultaty:l.gr.inicjatywn, które w
wyniku dział. OWES wyprac.założ.co do utworzenia PES –min 9l.środowisk, które w wyniku dział. OWES przystąpiły do wspólnej realiz.przedsięwzięcia mającego
na celu rozwójES –min 18l.m.pracy utworzonych w wyniku dział.OWES dla os,wskazanych w def.Przeds.Społ –54l.NGO prowadz.dział.odpł.pożyt.publ.lub
dział.gosp. utworz.w wyniku dział. OWES –min 6l.m.pracy w przeliczeniu na pełne et.utworz.w wyniku dział.OWES we wspartych PS –18% wzrostu obrotów
PSobjętych wsparciem –w

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "MODRZEW"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.3. Ekonomia społeczna

Brak poddziałania

1 999 718,40

1 999 718,40

1 699 760,64

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2020-08-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

113 Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w
przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu
ułatwienia dostępu do zatrudnienia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego

Cel główny projektu: wzmocnienie działań koordynacyjnych w obszarze es prowadzonych przez ROPS w latach 2017-2020. Koordynacja rozwoju es oraz systemu
wsparcia sektora es rozumiana jest jako wyznaczanie kierunków rozwoju es, włączanie es do strategii rozwoju województwa w obszarach zwianych z rynkiem
pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości, usług użyteczności publicznej oraz innymi kierunkami, w ramach których możliwy jest regionalny
rozwój es. W celu podwyższenia jakości usług zgodnie z przyjętymi standardami tj. w kooperacji z różnymi podmiotami, niezbędne jest wsparcie podejmowanych
w regionie działań w obszarze es, poprzez koordynację oraz dostarczanie narzędzi wdrożeniowym m.in. w formie gotowych rozwiązań, które przygotują lokalnych
koordynatorów usług do sprawnego zarządzania i realizowania zadań publicznych. Projekt zakłada realizację kompleksowych działań odpowiadających na
zidentyfikowane potrzeby w obszarze koordynacji es na poziomie regionalnym, dlatego też dla sprawnej koordynacji ważne będzie wzmocnienie sieci współpracy
z OWES działającymi w regionie, z podmiotami es, w tym podmiotami reintegracyjnymi, inicjowanie współpracy JST i innymi podmiotami lokalnymi
współpracującymi z JST, budowanie odpowiedzialnych wspólnot lokalnych. Główne zadania realizowane w projekcie: - budowanie platformy współpracy
samorządu województwa z samorządami powiatów, gmin i ich jednostkami organizacyjnymi realizującymi działania z obszaru włączenia społecznego, koordynacja regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowanie PES i instytucji wspierających PES, - wyznaczanie kierunków rozwoju es na
poziomie regionalnym - organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów es na poziomie regionalnym - włączanie podmiotów
edukacyjnych szkół i uczelni wyższych w działania z zakresu ekonomii społecznej poprzez organizację spotkań informacyjnych dotyczących es prowadzonych na
terenie uczelni wyższych i szkół ponadpodstawowy

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLNIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.3. Ekonomia społeczna

Brak poddziałania

2 753 556,55

2 753 556,55

2 340 523,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2020-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

113 Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w
przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu
ułatwienia dostępu do zatrudnienia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach: Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski.

Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 40 osób (śr. 28K,12M), wykluczonych (w tym dotkniętych
RPLU.11.04.00-06-0001/17
ubóstwem, wszyscy UP korzystają z pomocy społecznej) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i osób z otoczenia, których
udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia UP, zamieszkałych (w rozumieniu KC) na obszarze gmin Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski pozostających
bez zatrudnienia i/lub osób bezrobotnych (III profil pomocy) posiada –19z40 UP, którzy wyrazili deklarację udziału w projekcie), w okresie do 06.2020 r. dzięki
realizacji kompleksowej i skutecznej reintegracji o charakterze społ., zaw. i zdr., a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienie przez min. 10os.
(śr. 7K,3M) oraz wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie i aktywne poszukiwanie pracy u min. 19 os. (śr. 14K,2M) – główne rezultaty. Grupę docelową
stanowić będzie 40 osób (28k, 12m) zamieszkałych na terenie Gmin Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski. Osoby te są w bardzo niekorzystnej sytuacji społecznej,
doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego poprzez swój status na rynku pracy – 27 UP to osoby długotrwale bezrobotne, są to osoby o niskich
kwalifik, bez doświad. zawodowego lub o zdezaktualizowanym dośw. W ramach realizacji projektu przewidziano następujące formy wsparcia: - przeprowadzenie
indywidualnej diagnozy potrzeb, udział w zajęciach na wzór KIS, prace społecznie użyt., warsztaty, usługi profilaktyki zdrowotnej, zajęcia z jobcoachem, spot. z
pracodawcami) - 40 UP - IPD i pośrednictwo pracy- zwrotami k. dojazdu - 40 UP - szkolenia ICT – wraz z mat. szkol., wyżywieniem, zwrotami k. dojazdu, pokr. k. op.
nad. os. zal.) - 40UP - po 2 szkolenia zawodowe - wraz z mat. szkol., wyżywieniem, zwrotami k. dojazdu) - 40UP - staże zawodowe (wraz z zwrotami kosztów
dojazdu) 40 UP - pracę socjalną i zasiłki celowe (40 UP). Z każdym uczestnikiem zostanie zawarta umowa na wzór kontraktu socj

ANDRZEJ LUBAŃSKI DORADZTWO GOSPODARCZE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.4. Aktywne włączenie w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

1 728 775,20

1 728 775,20

1 469 458,92

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2020-06-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Wykorzystaj szansę - otwórz się na zmiany

CEL: Wyższa aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do znalezienia zatrudnienia wśród os.z grupy docelowej,tj.48 os.z niepełnosprawnościami (min.28 kobiet) RPLU.11.04.00-06-0009/17
wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem) lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego(LOF), w
okresie od 01.01 do 31.10 2019r. GŁÓWNE REZULTATY:Nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez min.16os.,Podjęcie pracy przez min.12os.,Poszukiwanie pracy
przez min.20os. GRUPA DOCELOWA: 48 os.fizycznych(min.28 kobiet) wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem) lub os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym,zamieszkujących na obszarze LOF w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Os.z grupy docelowej to w 100% os.z niepełnosprawnościami (w tym z
zaburzeniami psychicznymi),powyżej 18 roku życia. W projekcie min.90%uczestników będzie os.biernymi zawodowo(os.pozostającymi bez zatrudnienia) a co
najwyżej 10%uczestników os.bezrobotnymi należącymi do III grupy osób sprofilowanych jako os.oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.33 ustawy z dnia
20.04.2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Os.bezrobotne o ustalonym I lub II profilu pomocy w oparciu o wyżej wymienioną ustawę nie
zostaną objęte wsparciem w projekcie. W projekcie:min.14os.posiadać będzie niskie kwalifikacje,co najmniej 50%uczestników projektu będzie os.korzystającymi
z PO PŻ 2014-2020, a zakres wsparcia w ramach projwktu będzie komplementarny i uzupełniać będzie działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań
towarzyszących. GŁÓWNE ZADANIA:Diagnoza potrzeb uczestników wraz ze stworzeniem ścieżki reintegracji,Poradnictwo psychologiczne,Poradnictwo prawne i
obywatelskie,Trening umiejętności społecznych,Szkolenie zawodowe z modułem uzupełniającym,Pośrednictwo pracy,Staż zawodowy.

VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.4. Aktywne włączenie w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

1 018 072,20

1 018 072,20

865 361,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2019-10-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

06 Niedyskryminacja

ZIT

Zintegrowani

Typ P:1a,1b Cel Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75UP (45K)wykluczonych społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem
RPLU.11.04.00-06-0018/17
lub wykluczeniem społecznym niezatrudnionych osób z w tym 30UP niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi) z obszarów objętych działaniami
rewitalizacyjnymi Lubeslkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez kompleksowy projekt od 1.01.2019-31.12.2019 Grupa docelowa UP będzie 75os(45K60%)wykluczonych (w tym dotknięte ubóstwem) lub os zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego –z obszarów
objętych programem rewitalizacji w wieku 18-67, w tym w szczególności: os. pozostające bez zatrudnienia, osoby bezrobotne z II profilu,os.o niskich
kwalifikacjach, os.z niepełnosprawnościami ( w tym z zaburzeniami psychicznymi),osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wyt. W
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 Główne
rezultaty Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-32 - L osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społ poszukujących pracy po opuszczeniu programu -34 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ pracujących po opuszczeniu
programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek-21 P zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrud po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek) - w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ na poziomie min.30%; - w odniesieniu do osób o
znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie min. 20%
Działania: 1.Diagnoza potrzeb UP 4hx75UP 2.poradnictwo specjalistyczne i trening umiejętności społecznych,75UP 3.ZAJĘCIA Z TRENEREM AKTYWNOSCI 75UP
4.POŚREDNICTWO PRACY 75UPx śr 6h/UP 5.SZKOLENIA,60UP

CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

11. Włączenie
społeczne

11.4. Aktywne włączenie w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

963 311,90

963 311,90

818 815,11

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

08 Nie dotyczy

ZIT

Akcja przedszkolak w Ulhówku

Grupę docelową (GD) stanowi 15 dzieci 7K/8M w wieku 3-4 l. z terenu Gminy Ulhówek. CEL GŁÓWNY projektu - wyższy poziom uczestnictwa 15 dz. w wieku 3-4 l i
zwiększona jakość świadczonej edukacji przedszkolnej w Gminie Ulhówek od 01.01.2018 – 31.12.2018 GD to dz. dotychczas nie uczestniczące w wych.
przedszkolnym. Wiek przedszkolny to okres szybkich zmian rozwojowych, pozostawiający swe konsekwencje w dalszym życiu człowieka. Wychowanie
przedszkolne to czas wspomagania dziecka czyli tworzenia mu optymalnych warunków rozwoju i czuwania nad kierunkiem zmian. W procesie tym należy
pomagać dzieciom, rozwijać różnorodne umiejętności takie jak: samodzielność, kreatywność, umiejętność dostrzegania problemów, planowania i realizowania
zadań, kompetencje społeczne oraz niektóre umiejętności kluczowe i postawy kształtowane w relacjach ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym i kulturowym.
Znaczenie edukacji ma więc fundamentalny wpływ na prawidłowy rozwój dziecka i późniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie jako osoby dorosłej. Projekt
stanowi odpowiedź na problem dostępności edukacji przedszkolnej i nierówności w dostępie do niej nie tylko G Ulhówek ale i całego woj. lub. Priorytetem
niniejszego projektu będzie więc zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. Wsparcie edukacji
przedszkolnej istotnie zwiększa również szanse kobiet na rynku pracy, umożliwiając tym samym godzenie życia zawodowego i rodzinnego, co stanowi niejako
wartość dodaną projektu.

RPLU.12.01.00-06-0001/17

GMINA ULHÓWEK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

450 305,12

450 305,12

382 759,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2019-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Twoje Przedszkole w Mysłowie

1. Cel główny projektu: Upowszechnienie i wzrost poziomu jakości edukacji przedszkolnej na obszarze gminy wiejskiej Wola Mysłowska poprzez stworzenie i
prowadzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego "Twoje Przedszkle" z 20 miejscami), realizującego ofertę podstawy
programowej i zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci z PP (objęcie wsparciem 20 dzieci - 10M, 10K) – w okresie 07.2018-08.2019 – bieżące
funkcjonowanie placówki (09.2018-08.2019) – 12 mies. oraz w okresie trwałości proj. – min. 2 lata od zakończenia proj. 2. Główne rezultaty: a) Liczba miejsc
wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (w nowo utworzonym PP): 20 miejsc; b) Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 20 dzieci. 3. Grupa docelowa: - dzieci w wieku 3-4 lata (10K,10M) zamieszkałe w
gminie wiejskiej Wola Mysłowska (w rozumieniu art. 25 kc), nieobjęte edukacją przedszkolną. 4. Główne zadania: a) Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń oraz
doposażenie placu zabaw na potrzeby nowotworzonego punktu przedszkolnego „Twoje Przedszkole” w Mysłowie (20 miejsc wychowania przedszkolnego); b)
Wyposażenie punktu przedszkolnego „Twoje Przedszkole” w Mysłowie z 20 miejscami wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata c) Bieżące
funkcjonowanie punktu przedszkolnego „Twoje Przedszkole” z 20 miejscami wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata w Mysłowie; d)
Przygotowanie programu i realizacja zajęć dodatkowych – logopedycznych oraz zwiększających kompetencje społeczno-emocjonalne i szanse edukacyjne 20
dzieci (10 K, 10M) z punktu przedszkolnego „Twoje Przedszkole” w Mysłowie.

RPLU.12.01.00-06-0002/17

W3A.PL SP. Z O. O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

364 000,00

364 000,00

309 400,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Przedszkolaki to super dzieciaki - edukacja przedszkolna w Gminie Dzierzkowice

Projekt będzie realizowany na terenie gm wiejskiej Dzierzkowice, woj. lubelskie, pow. kraśnicki. Celem głównym jest zwiększenie o 30 liczby dzieci w wieku 3 i 4
RPLU.12.01.00-06-0003/17
lata zamieszkałych na terenie g. wiejskiej Dzierzkowice korzystających z wysokiej jakości edukacji przedszkolnej do 30.08.2019r. W XII.2017r planowane jest
zakończenie budowy nowego budynku p-la w Dzierzkowicach, który pozwoli na funkcjonowanie dodatkowych dwóch oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym
2018/2019. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi edukacji przedszkolnej w 2018 r. zostanie utworzonych dodatkowo 30 miejsc dla dzieci 3-4 letnim
dzieci. Poza podstawowym funkcjonowaniem przedszkola prowadzone będą zajęcia dodatkowe: zajęcia logopedyczne indywidualne z dziećmi, diagnoza,
konsultacje z rodzicami - 6godz./ tyg., zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy - rytmika - 1 raz w tygodniu 1 godz x4grupy – łącznie 144 godz., zajęcia
socjoterapeutyczne – 1 godz. w tygodniu dla 1 grupy – łącznie 72 godz. 4 grup., zajęcia rozwijające zdolności społeczno-emocjonalne. Zajęcia wpłyną na
wyrównanie deficytów rozwojowych u dzieci, zniwelują trudności wychowawcze i adaptacyjne do nowych warunków. Nastąpi zwiększenie kompetencji
społecznych. Dzieci nauczą się właściwych relacji z rówieśnikami, staną się bardziej komunikatywne i otwarte, poprawią swoje funkcjonowanie w grupie. W
projekcie zaplanowano zakup laptopów, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz materiałów plastycznych zapewniające bieżącą pracę oddziałów przedszkolnych na
wysokim poziomie. Zakup wyposażenia będzie wpływał na zwiększenie atrakcyjności procesu edukacyjnego, odnosząc się wprost do działań zaplanowanych w
projekcie i wynikających z planu edukacyjnego przedszkola, uzupełniający istniejące wyposażenie i adekwatny do liczby dzieci w przedszkolu.

GMINA DZIERZKOWICE/ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. BATALIONÓW
CHŁOPSKICH W TERPENTYNIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

562 594,15

562 594,15

478 205,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Mały człowiek duże możliwości

Celem główny projektu jest zwiększenie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej przez utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z
RPLU.12.01.00-06-0005/16
Miasta Kraśnik w wieku 3-4 lat i rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe wyrównujące stwierdzone deficyty do 31.08.2018 r. Do podstawowych
rezultatów projektu należą: -utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego -objęcie 50 dzieci w ramach programu dodatkowymi zajęciami
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Grupę docelową projektu stanowi 50 dzieci (25 Dz i 25CH) w wieku 3-4 lat z gminy Kraśnik-miasto
rozpoczynających w ramach projektu edukację przedszkolną oraz 50 osobowa grupa dzieci w wieku przedszkolnym (25 Dz i 25 CH), która zostanie objęta
zajęciami dodatkowymi zwiększającymi ich szanse w edukacji przedszkolnej. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 zadania merytoryczne: zadanie nr 1 Dostosowanie pomieszczń i prowadzenie zajęć zgodnie z podstawą programową, zadanie nr 2 - Prowadzenie zajęć dodatkowych. W ramach projektu 2 sale
przedszkolne zostaną dostosowane do prowadzenia w nich zajęć poprzez wykonanie w nich łazienek, podłóg, sufitów podwieszanych i malowanie ścian, a do 3
sal przedszkolnych zostanie zakupione wyposażenie typu meble, sprzęty i zabawki. Do prowadzenia zajęć z podstawy programowej (w tym języka angielskiego) i
zajęć dodatkowych będą zakupione książki i pomoce dydaktyczne. Ponadto w ramach projektu zostanie wyposażony i ogrodzony zlokalizowany przy przedszkolu
plac zabaw. Odpowiedzialnym za realizacje obu zadań w projekcie jest Wnioskodawca. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Kraśnik, która jest
obszarem jego realizacji ( kryterium specyficzne nr 1). Partner będzie brał udział w przeprowadzonym procesie rekrutacji, promocji i zarządzaniu projektem.

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW GWIAZDECZKA URSZULA SMOŁECKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

730 000,00

730 000,00

620 500,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nasze małe przedszkole

Celem jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkujących w województwie lubelskim poprzez stworzenie oferty
edukacyjnej w mieście Tomaszów Lubelski (pow. Tomaszowski, woj. Lubelskie),w tym zajęć wychowania przedszkolnego w ramach podstawy programowej dla 10
dzieci (utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego) oraz zajęć uzupełniających ofertę edukacji przedszkolnej (zajęć dodatkowych z grafomotoryki,
sensoplastyki i zajęć tanecznych) dla 20 dzieci (w tym 10 z nowoutworzonej grupy przedszkolnej) w Niepublicznym Przedszkolu „Qubuś Puchatek” w Tomaszowie
Lubelskim w terminie do 30.06.2019r.

RPLU.12.01.00-06-0005/17

FUNDACJA "WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

188 330,00

188 330,00

160 080,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA

Opis projektu: Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost poziomu upowszechnienia usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej
jakości poprzez utworzenie 43 nowych miejsc dla dzieci 3-4 letnich w przedszkolach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy oraz objęcie
dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi 172 dzieci (99 chł. i 73 dz.) w okresie do 31.03.2018 r. Planowane rezultaty: - utworzenie 43 nowych miejsc
wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich - objęcie oferta dodatkowych zajęć realizowanych w celu stwierdzonych deficytów oraz dodatkowych zajęć,
które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. Realizowane zadania: 1. Utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w
Końskowoli. 2. Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Kraina Wiedzy” w Puławach 3. Rozszerzenie oferty
edukacyjnej Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Końskowoli o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz
dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. 4. Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Kraina
Wiedzy” w Puławach o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji
społecznych. 5. Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Punkcie Przedszkolnym „Domowe Przedszkole” w Puławach o zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością
realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. 6. Rozszerzenie oferty
edukacyjnej w Przedszkolu im. Misia Uszatka w Żyrzynie o zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów
oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. Parneram Wspierającym realizacje projektu będzie Gmina Miasto Puławy.

RPLU.12.01.00-06-0006/16

GMINA KOŃSKOWOLA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

1 844 568,00

1 844 568,00

1 567 882,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-08-01

2018-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Chętnie idę do przedszkola - wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Łęczna

Głównym celem proj.jest utworzenie 20 nowych miejsc przedszkol.(10K, 10M) dla dzieci w wieku 3 i 4 lat na terenie Gminy Łęczna oraz rozszerzenie oferty
RPLU.12.01.00-06-0008/17
przedszkola o dodatkowe zajęcia dla 40 dzieci-(20K i 20M, w tym 20 dotychczas korzystających z placówki i 20 nowych) realizowane w celu wyrównania
stwierdzonych deficytów oraz zajęć zwiększających kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkol.do 31.12.2018 r. W ramach proj.zrealizowane zostaną: Zad.1
- Modernizacja i wyposażenie przedszkola Zad.2 - Doposażenie kuchni poprzez zakup niezbędnego sprzętu Zad.3 - Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek Zad.4 Zakup sprzętu TIK Zad.5 - Zakup sprzętu do organizacji integracji sensorycznej Zad.6 - Prowadzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego Zad.7 - Zajęcia
dodatkowe – grupowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych Zad.8 - Organizacja placu zabaw Proj.odpowiada faktycznemu zapotrzebowaniu na usługi
edukacji przedszkol.w regionie z uwzględnieniem prognoz demograf. Wygenerowanie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Casper i objęcie dodatkowo 20 dzieci
opieką przedszkol.oraz 40 dzieci wsparciem o dodatkowe zajęcia w ramach uzyskanego wsparcia wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez
umożliwienie im dostępu do usługi edukac. Dzięki wsparciu z EFS zwiększy się udział dzieci w wieku przedszkol. w wysokiej jakości edukacji przedszkol., wzrośnie
poziom upowszech.usług w zakresie edukacji przedszkol.w Gminie Łęczna do 31.12.2018 r. Proj.przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PI 10i Osi
Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.1 Edukacja przedszkol.(określonego w SZOP RPO WL2014-2020) poprzez zwiększenie liczby
nowych miejsc wychowania przedszkol.dla dzieci w wieku 3-4 lat. Beneficjent zachowa trwałość utworzonych w proj.miejsc wychowania przedszkol. przez okres
co najmniej 2 lat od zakończenia realiz.proj.

PRZEDSZKOLE PRYWATNE CASPER KAMILA SKRZYPCZYŃSKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

242 568,75

242 568,75

206 183,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Chętnie idę do porzedszkola - wsparcie edukacji przedszkolnej w Woli Skromowskiej

Głównym celem projektu jest utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnychy (10K, 10M) dla dzieci w wieku 3 i 4 lat na terenie Woli Skromowskiej w gminie Firlej,
w powiecie lubartowskim oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia dla 40 dzieci (20K, 20M - w tym 20 dotychczasowo korzystających z placówki i
20 nowych) realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów, jak również dodatkowych zajęć pozwalających na zwiększenie kompetencji społecznych
dzieci w wieku przedszkolnym do 31.12.2018 r. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania: Zadanie 1 - Zakup wyposażenia przedszkola Zadanie 2 - Zakup
pomocy dydaktycznych i zabawek Zadanie 3 - Zakup sprzętu TIK Zadanie 4 - Prowadzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego Zadanie 5 - Zajęcia
dodatkowe – grupowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych Realizacja projektu odpowiada faktycznemu zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej w
regionie z uwzględnieniem prognoz demograficznych. Wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Casper i objęcie dodatkowo 20 dzieci
opieką przedszkolną oraz 40 dzieci wsparciem o dodatkowe zajęcia w ramach uzyskanego wsparcia wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych tych dzieci
poprzez umożliwienie im dostępu do usługi edukacyjnej. Dzięki wsparciu z EFS zwiększy się udział dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej, wzrośnie poziom upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczna do 31.12.2018 r. Projekt przyczyni się do osiągnięcia
celu szczegółowego PI 10i Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.1 Edukacja przedszkolna (określonego w SZOP RPO WL20142020) poprzez zwiększenie liczby nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat. Beneficjent zachowa trwałość utworzonych w ramach
projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu.

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CASPER

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

158 828,75

158 828,75

135 004,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.11.03.00-06-0006/16

RPLU.12.01.00-06-0009/17

Najważniejszy pierwszy krok- Przedszkolaki na start

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Abramowie oraz dwóch Oddziałach Przedszkolnych przy
RPLU.12.01.00-06-0010/16
Szkołach Podstawowych w Wielkiem i Wielkolesie. Na podstawie zdiagnozowanych problemów zostały zaplanowane szczegółowe zadaniadoposażenie
pomieszczeń w Oddziałach Przdszkolnych w Wielkiem i Wielkolesie do przyjęcia dzieci 3-4 letnichdoposażenie pomieszczeń w Przedszkolu w Abramowie w
związku z utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnejbudowa i wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Abramowierealizacja dodatkowych zajęć
wyrównujące braki w umiejętnościach społecznych i psychoruchowych Zaplanowane rezultatyWzmocnienie pierwszego etapu edukacjiUatrakcyjnienie oferty
edukacyjnej - bezpłatne dodatkowe zajęcia dostosowane do potrzeb dzieciPomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieciPomoc rodzinom wielodzietnym oraz
zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobociaPomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w szczególności tym, mającym wydłużony czas
pracyUmożliwienie rodzicom podjęcia zatrudnienia Dodatkowe wskaźniki do wykazania: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami-1 (plac zabaw) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych- 0 Liczba projektów, w których
sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami- 0( mechanizm racjonalnych usprawnień zostanie uruchowmiony w momencie
pojawienia sie osoby niepełnosprawnej) Grupę docelową będą tworzyły dzieci z terenu wiejsiej gminy Abramów, gdzie stopień upowszechnienia edukacji
przedszkolnej jest niższy niż średni stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej w woj. lubelskim. Wykazano potrzebę na nowe miejsca wychowania
przedszkolnego.

GMINA ABRAMÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

313 393,30

313 393,30

266 384,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2017-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Utworzenie samorządowego przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach

Celem projektu jest utworzenie od roku szkolnego 2017/2018 samorządowego przedszkola w Gminie Komarów - Osada z 20 miejscami przedszkolnymi dla dzieci
w wieku 3-5 lat. Podjęte zostaną działania w postaci wyposażenia przedszkola, zatrudnienia niezbędnego dla zapewnienie opieki dla 1 grupy przedszkolnej
personelu oraz zapewnienia dodatkowych zajęć (m.in. logopedyczne, socjoterapeutyczne). W wyniku realizacji utworzonych zostanie 20 miejsc przedszkolnych
(10K, 10M) dla dzieci z Gminy Komarów - Osada w samorządowym przedszkolu w Zubowicach.

RPLU.12.01.00-06-0013/16

GMINA KOMARÓW-OSADA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

506 677,50

506 677,50

430 675,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Przedszkole Integracyjne Bajkowy Dworek - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci
zdrowych i niepełnosprawnych

Celem głównym projektu jest "Wyrównywanie szans dostępu do edukacji przedszkolnej dla 40 dzieci (20 dz i 20 ch) w wieku 3-4 lat, zamieszkałych na terenie
Miasta Lublin, poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolej w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.". Cel główny
projektu będzie osiągnięty poprzez cele szczególowe tj.: "Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej dla 40 dzieci (20 dz i 20 ch) w wieku 3-4 lat
zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolej w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31
grudnia 2018 r.", "Wyrównywanie deficytów edukacyjnych dla 40 dzieci (20 dz i 20 ch) w wieku 3-4 lat zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, poprzez
rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r." oraz "Zwiększenie dostępności do
edukacji przedszkolnej dla 5 dzieci (1 dz i 4 ch) w wieku 3-4 lat zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności
rozwojowej, poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolej w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.". Realizacja
zaplanowanych zadań tj.: "Wyposażenie sal wychowania przedszkolnego", "Prowadzenie programowych zajęć edukacyjno-wychowawczych", "Prowadzenie zajęć
integracji sensorycznej" oraz "Prowadzenie zajęć specjalistycznych" zwiększy:Liczbę dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi
ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [os.] – 40,Liczbę miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.] - 40,Liczbę obiektów
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 0,Liczbę osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [os.] 0,Liczbę projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 0.

RPLU.12.01.00-06-0016/17

MARTA ŻWIRSKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

212 893,75

212 893,75

180 959,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Przedszkolaki z naszej paki

Projekt przewiduje zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu gminy Jastków poprzez utworzenie 67 nowych miejsc w 3
RPLU.12.01.00-06-0017/16
nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., a także rozszerzenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia:
logopedyczne, umuzykalniająco-rytmiczne oraz korekcyjno-kompensacyjne, realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów, w tym wyrównywanie
deficytu wynikającego z niepełnosprawności (Typy projektów: 1 i 2). Projekt umożliwi zwiększenie udziału dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Jastków w
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych. Grupę
docelową stanowi 67 dzieci (K-30, M-37), w tym 42 w Jastkowie i 25 w Tomaszowicach. Szczególne zapotrzebowanie dotyczy utworzenia 2 miejsc przedszkolnych
dla dzieci z niepełnosprawościami. Zadania: zad. 1 - utworzenie i doposażenie 2 oddziałów przedszkolnych w Jastkowie i realizacja podstawy programowej; zad. 2
- prowadzenie zajęć specjalistycznych w 2 oddziałach przedszkolnych w Jastkowie; zad. 3 - utworzenie i doposażenie oddziału przedszkolnego w Tomaszowicach i
realizacja podstawy programowej; zad. 4 - prowadzenie zajęć specjalistycznych w oddziale przedszkolnym w Tomaszowicach.

GMINA JASTKÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

705 266,15

705 266,15

599 476,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Idziemy do przedszkola

Celem projektu jest zwiększona o 50 liczba miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich w przedszkolu w Rzeczycy w Gminie Międzyrzec Podlaski oraz wdrożone
dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 95 dzieci uczęszczających do przedszkola w Rzeczycy do 2019 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację i wsparcie
organizacji i funkcjonowania 2 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich w roku szkolnym 2018/2019, w nowo utworzonym przedszkolu w Rzeczycy w
Gminie Międzyrzec Podlaski (woj. lubelskie). Grupa docelową (uczestnikami projektu) jest 95 dzieci w wieku 3-6 lat, zapisanych do nowo utworzonego
przedszkola w Rzeczycy. Są to dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty, które zamieszkują (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na
terenie Gminy Międzyrzec Podlaski, lub których rodzice/opiekunowie ustawowi zamieszkują (w rozumieniu kodeksu cywilnego) lub pracują na terenie Gminy
Międzyrzec Podlaski. Grupa docelowa obejmuje dziewczynki (Dz) oraz chłopców (Ch), w tym także dzieci z niepełnosprawnościami. Główne zadania zrealizowane
w ramach projektu to: 1) Zakup elementów wyposażenia i pomocy dydaktycznych – na cele organizacji i funkcjonowania oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4
letnich. 2) Prowadzenie zajęć edukacyjnych i dodatkowych – zajęcia edukacyjne: zgodnie z podstawą programową edukacji przedszkolnej, zajęcia dodatkowe: w
zakresie kompetencji społecznych i wyrównywania deficytów 3) Zajęcia specjalistyczne – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

RPLU.12.01.00-06-0017/17

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

799 231,02

799 231,02

679 346,36

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-07

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Przedszkolaki zgrana paka !

Projekt stanowi odpowiedź na problem dostępności edukacji przedszkolnej i nierówności w dostępie do niej nie tylko GK ale i całego woj. lub. Priorytetem
niniejszego projektu będzie więc zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w ZPO. Wsparcie
edukacji przedszkolnej istotnie zwiększa również szanse kobiet na rynku pracy, umożliwiając tym samym godzenie życia zawodowego i rodzinnego, co stanowi
niejako wartość dodaną projektu.CEL GŁÓWNY projektu - wyższy poziom uczestnictwa 20 dz. K/M terenu Gminy Kodeń w wieku 3-4 l i zwiększona jakość
świadczonej edukacji przedszkolnej od 01.02.2017-31.01.2018. Cel główny wpisuje się w cel Działania 12.1. Bezpośrednim Rezultatem interwencji projektowej,
będzie powstanie nowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego, co przełoży się na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z GK,tj. dla dzieci które dotychczas nie
miały możliwości korzystania z tego rodzaju wsparcia. Wsparcie projektem będzie kierowane również do 2 nauczycieli jako zadanie dodatkowe i do istniejącego
przedszkola funkcjonującego w ramach ZPO w Kodniu. Ze względu na złożony projekt dotyczący budowy nowego przedszkola w ramach RPO i ograniczone
możliwości finansowe składanego wniosku racjonalne jest w pierwszej kolejności rozwiązanie problemu z wyposażeniem przedszkola. Nowy sprzęt i materiały
edukacyjne będą mogły być wykorzystane w starym lub w nowym przedszkolu (w przypadku otrzymania dofinansowania na jego budowę). Szkolenia/kursy dla
nauczycieli Będą one miały charakter uzupełniający do realizowanych działań projektowych. Szkolenia dla nauczycieli nie będą trwać dłużej niż 12 miesięcy i
zakończą się egzaminem zewnętrznym.Wnioskodawca chce kompleksowo przeszkolić swoją kadrę w najbardziej newralgicznych i koniecznych sferach edukacji
ale jednocześnie zatrudni na okres trwania projektu specjalistów do zajęć dodatkowych aby nauczyciele mogli skorzystać z doświadczenia i pracy na nowych
formach dydaktycznych.

RPLU.12.01.00-06-0018/16

GMINA KODEŃ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

600 468,00

600 468,00

510 397,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-02-01

2018-01-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Wesołe przedszkolaki

CEL GŁÓWNY projektu - wyższy poziom uczestnictwa 25 dz. 15K/10M terenu Gminy Wilkołaz w wieku 3-4 l i zwiększona jakość świadczonej edukacji przedszkolnej
Oddziału przedszkolnego w Rudniku Szlacheckim od 01.07.2019 do 30.06.2020 Cel główny wpisuje się w cel Działania 12.1. Bezpośrednim Rezultatem interwencji
projektowej, będzie powstanie nowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego, co przełoży się na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z GW,tj. dla dzieci które
dotychczas nie miały możliwości korzystania z tego rodzaju wsparcia. Ze względu na złożony projekt dotyczący budowy nowej Sali gimnastycznej nowo tworzona
grupa 25 dzieci będzie mogła być ulokowana w Sali gimnastycznej która po pracach dostosowawczych będzie mogła służyć jako sala lekcyjna. Nowy sprzęt i
materiały edukacyjne będą mogły być wykorzystane w nowej Sali. Główne działania projektowe skupiają się głównie na organizacji zajęć przedszkolnych w godz.
6:30-16:30 zgodnie z podstawa programową. Wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na
terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu

RPLU.12.01.00-06-0018/17

GMINA WILKOŁAZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

435 962,62

435 962,62

370 568,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-07-01

2020-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Przedszkole OMNIBUS

Celem główny projektu jest zwiększenie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej przez utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z
RPLU.12.01.00-06-0019/17
Miasta Lublin w wieku 3-4 lat i rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe wyrównujące stwierdzone deficyty do 31.08.2019 r. Do podstawowych
rezultatów projektu należą: -utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego -objęcie 30 dzieci w ramach projektu dodatkowymi zajęciami
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Grupę docelową projektu stanowi 30 dzieci (15 Dz i 15CH) w wieku 3-4 lat z Lublina,
rozpoczynających w ramach projektu edukację przedszkolną, która zostanie objęta zajęciami dodatkowymi zwiększającymi ich szanse w edukacji przedszkolnej.
W ramach projektu zostaną zrealizowane 3 zadania merytoryczne: zadanie nr 1 -Dostosowanie pomieszczń, zadanie nr 2 -Prowadzenie zajęć zgodnie z podstawą
programową, zadanie nr 3 - Prowadzenie zajęć dodatkowych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne lokalu w celu dostosowane do
prowadzenia w nich przedszkola.Zostaną wykonane łazienki, podłogi, malowanie ścian, zostanie zakupione wyposażenie typu meble, sprzęty i zabawki. Do
prowadzenia zajęć z podstawy programowej (w tym języka angielskiego) i zajęć dodatkowych będą zakupione książki i pomoce dydaktyczne. Odpowiedzialnym za
realizacje zadania 1 i 3 projekcie jest WN. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Zespołem Przedszkoli i Żłobków Gwiazdeczka Urszula Smołecka, który jest
podmiotem uprawnionym do prowadznia edukacji przedszkolnej ( kryterium specyficzne nr 4). Partner będzie brał udział w przeprowadzonym procesie rekrutacji,
promocji i zarządzaniu projektem oraz będzie odpowiadał za zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć zgodnie z podstawą programową.

OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR "KURSOR" PIOTR WASAK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

771 241,75

771 241,75

655 555,48

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Przedszkole FOR YOU

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 38 nowych miejsc dla
dzieci 3-4 letnich (19 chł. I 19 dz.) na terenie miasta Zamość do 31.08.2019 r. Planowane rezultaty - utworzenie 38 nowych miejsc wychowania przedszkolnego
dla dzieci 3-4 letnich. Grupa docelowa: Wsparciem zostanie objętych 38 dzieci, w wieku 3-4 lat w wieku przedszkolnym oraz ich rodzice mieszkający lub
pracujący na terenie m. Zamość ( w rozumieniu przepisów KC - zgodnie z SZOOP RPO WL). Grupa mieszana chłopcy i dziewczęta (19 chł. i 19 dz.), – brak
nierówności ze względu na płeć, procentowy udział wynika z liczby urodzeń. Dzieci przeważnie pochodzić będą z rodzin gdzie oboje rodziców pracuje, osób
samotnie wychowujących swoje pociechy, rodzin wielodzietnych, a także rodzin korzystających z programu 500+, którzy przeznaczą ww. środki na edukację
przedszkolną. Planowane zadania to: 1) Wyposażenie pomieszczeń i utworzenia placu zabaw, 2) Funkcjonowanie przedszkola. Zgodnie z SZOOP po zakończeniu
finansowania projektowego Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu finansowanego z RPO - 38 miejsc
wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończnia realizacji projektu, określonej w umowie od dofinansowanie projektu.

RPLU.12.01.00-06-0020/17

FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

753 328,75

753 328,75

640 329,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Leśne skrzaty

Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu gminy Leśna Podlaska poprzez utworzenie 20 nowych miejsc w jednym nowo
utworzonym oddziale przedszkolnym w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., a także rozszerzenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia: logopedyczne,
umuzykalniająco-rytmiczne oraz korekcyjno-kompensacyjne, realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów (Typy projektów: 1 i 2). Niniejszy projekt
przyczyni się do osiągnięcia celu/ów szczegółowego/ych RPO WL 2014-2020. Projekt umożliwi zwiększenie udziału dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Leśna
Podlaska w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.
Grupa docelowa: 20 dzieci (K-10, M-10). Zadania: zad. 1 - utworzenie i doposażenie oddziału przedszkolnego w Ossówce i realizacja podstawy programowej; zad.
2 - prowadzenie zajęć specjalistycznych w oddziale przedszkolnym w Ossówce; zad. 3 - utworzenie i doposażenie oddziału przedszkolnego w Leśnej Podlaskiej i
realizacja podstawy programowej; zad. 4 - prowadzenie zajęć specjalistycznych w oddziale przedszkolnym w Leśnej Podlaskiej.

RPLU.12.01.00-06-0021/17

GMINA LEŚNA PODLASKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

490 491,10

490 491,10

416 917,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-15

2019-09-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Ja też chodzę do przedszkola

Jednym z ważnych priorytetów Miasta jest wspieranie wszelkich inicjatyw przyczyniających się do upowszechniania oraz poszerzania (rozwoju) edukacji
przedszkolnej. Wyraża się to zwłaszcza w działaniach zmierzających do zwiększonego uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych w wychowaniu przedszkolnym oraz
ich integracji z dziećmi zdrowymi. W oddziałach przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne wyposaża się oddziały w odpowiedni sprzęt i
pomoce dydaktyczne dla uczniów niepełnosprawnych oraz dostosowuje zajęcia do wymagań określonych w orzeczeniach z PPP. Projekt stanowi odpowiedź na
problem dostępności edukacji przedszkolnej i nierówności w dostępie do niej nie tylko miasta Radzyń P. ale i całego woj. lub. Priorytetem niniejszego projektu
będzie więc zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. Wsparcie edukacji przedszkolnej istotnie
zwiększa również szanse kobiet na rynku pracy, umożliwiając tym samym godzenie życia zawodowego i rodzinnego, co stanowi niejako wartość dodaną projektu.
CEL GŁÓWNY projektu - wyższy poziom uczestnictwa o 26 dz. 9K/17M w wieku 3-4 l i zwiększona jakość świadczonej edukacji przedszkolnej w filii przedszkola
miejskiego w Radzyniu Podl. poprzez adaptację budynku zakup sprzętu i dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 290 dzieci od 01.07.2017 – 30.06.2018.

RPLU.12.01.00-06-0022/17

MIASTO RADZYŃ PODLASKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

436 215,68

436 215,68

370 783,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Wysokie przedszkole

Cel główny projektu to:Zwiększona dostępność eduk.przedszk.dla 40 dzieci (20Ki20M) w wieku 3 - 4l.oraz zwiększona dostępność do wysokiej jakości
eduk.przedszk.dla 38 dzieci (19Ki19M) w wieku przedszk,z terenu gminy Wysokie(powiat lubelski WL) do końca VI 2018 r. Cel główny proj. zostanie osiągnięty
poprzez zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Wysokie, odpowiadajace aktualnemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na
usługi edukacji przedszkolnej w tym regionie, jak i rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów/wad rozwojowych oraz
dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społeczno-emocjonalnych przedszkolaków. Grupę docelową projektu stanowią: 1)58 dzieci
(29Ki29M)w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie oświaty w tym40 dzieci (20Ki20M)w wieku 3-4 lata,dla których zostaną utworzone nowe
miejsca przedszkolne, pozostałą zaś część grypu docelowej -18 os-stanowią osoby w wieku przedszkolnym, które korzystają z usług edukacji przedszkolnej w
ramach zapewnionych przez Gminę miejsc wychowania przedszkolnego,zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie gm.Wysokie(gm.Zamość,pow.zamojski,
woj.lubelskie). Główne założone w projekcie produkty to: - 38 dzieci (19 K i 19 M) objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse
edukacyjne w edukacji przedszkolnej; - 40 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie.

RPLU.12.01.00-06-0023/16

GMINA WYSOKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

624 293,22

624 293,22

530 649,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

PRZEDSZKOLE NIEPUBLINCZE MALI GIGANCI III w Lublinie

Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców Lublina w woj. lubelskim do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie w dzielnicy
Węglin Południe 42 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkałych w Lublinie, utrzymanie ich trwałości przez okres co
najmniej 2 lat po zakończeniu realizacji projektu, zapewnienie dodatkowych wysokiej jakości zajęć edukacyjnych zwiększających kompetencje ogólne i kluczowe.
Cel główny zostanie zrealizowany poprzez działania realizujace cele szczegółówe: 1. Przygotowanie Wnioskodawcy, jako organu prowadzącego ośrodek
wychowania przedszkolnego do zapewnienia warunków realizacji w/w prawa dla dzieci w wieku 3-4 lat poprzez przystosowanie i wyposażenie w meble,
urządzenia oraz w pomoce dydaktyczne i naukowe lokalu do prowadzenia przedszkola (zadanie nr 1) 2. Zapewnienie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 42 dzieci zamieszkałych w Lublinie w ramach podstawy programowej (zadanie nr 2). 3. Wzrost do 31 grudnia 2018 r.
u 42 dzieci kompetencji edukacyjnych (ogólnych i kluczowych) oraz kompetencji społecznych poprzez udział w zajęciach dodatkowych (zadanie nr 3,4). Realizacja
działań w ramach zadań przypisanych celom szczegółowym przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu, a to w konsekwencji przełoży się na zwiększenie
udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (cel szczegółowy RPOWL14-20), co zminimalizuje określone w SZOOP RPOWL1420 problemy zwiazane z dostępem dzieci w wieku3-4 lata do edukacji przedszkolnej, a także zwiększy liczbę miejsc w OWP i podniesie jakość edukacji Grupę
docelową stanowi:42 dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie oświaty, 1 przedszkole z terenu woj. lubelskiego

RPLU.12.01.00-06-0023/17

MAŁGORZATA JUDA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

706 248,10

706 248,10

600 310,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowe przedszkolaki w Gminie Łuków

Cel główny wpisuje się w cel Działania 12.1. Bezpośrednim Rezultatem interwencji projektowej, będzie powstanie nowych 30 miejsc wychowania przedszkolnego,
co przełoży się na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z Radzynia P, tj. dla dzieci które dotychczas nie miały możliwości korzystania z tego rodzaju wsparcia.
„Priorytetem jest zmniejszenie dysproporcji w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach słabiej rozwiniętych, w tym na terenach
wiejskich ale także wspieranie dostępności do edukacji przedszkolnej na obszarach miejskich”. Dzięki realizacji projektu zostaną zaadaptowane dodatkowe sale
lekcyjne, doposażone zostaną place zabaw dla dzieci, wdrożone dodatkowe zajęcia. W ramach proj. zostaną zrealizowane następujące zad.: 1) przygotowanie
nowych miejsc wychowania przedszkolnego (w tym adaptacja pomieszczeń i zakup zabawek i innych środków trwałych); 2) bieżące wydatki związane ze
zwiększeniem liczby miejsc w przedszkolu (zwiększenie zatrudnienia w placówce, realizacja wyżywienia dla dodatkowych dzieci); 3) zajęcia dodatkowe
skierowane do wszystkich dzieci obu przedszkoli (zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami).

RPLU.12.01.00-06-0025/17

GMINA ŁUKÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

691 851,25

691 851,25

588 073,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-07-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

EDUKACJA MALUCHA

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost poziomu upowszechnienia usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości poprzez
utworzenie 50 nowych miejsc dla dzieci 3-4 letnich w Przedszkolu Samorządowym w Kamionce oraz objęcie dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi 100 dzieci
(54 dz. i 46 chł.) w okresie do 31.08.2019 r. Planowane rezultaty: - utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich - objęcie 100
dzieci ofertą dodatkowych zajęć realizowanych w celu wyrównania stwierdzonych deficytów, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.
Realizowane zadania: 1. Utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich w Przedszkolu Samorządowym w Kamionce 2. Rozszerzenie
oferty edukacyjnej o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji
społecznych. Realizacja projektu komplementarna jest z projektem inwestycyjnym planowanym o realizacji w ramach działania 13.5 RPO WL. Wnioskodawca
uzyskał dofinansowanie (umowa nr RPLU 13.05.00-06-0018/15-00), na budowę nowego przedszkola wyposażonego w potrzebny sprzęt, meble, a działania miękkie
planowane do realizacji w ramach obecnego konkursu i dodatkowe wyposażenie są jego niezbędnym uzupełnieniem. Projekt spełnia następujące kryteria
premiujące: KRYT. 2- jest komplementarny z inwestycją realizowaną w ramach Działania 13.5 RPO WL- (5pkt.) KRYT. 3- projekt realizowany jest w Gminie
Kamionka, o stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej nizszym od średniego w województwie lubelskim (37,58%)- (15pkt.) KRYT. 4- realizowany jest w
gminie, w której wykazano zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego (50 miejsc)- (5pkt.)

RPLU.12.01.00-06-0026/17

GMINA KAMIONKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

655 703,13

655 703,13

557 347,66

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Tarnogrodzkie Przedszkolaki

Celem projektu jest zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w poprzez wzrost o 20 liczby uczestników
wychowania przedszkolnego oraz uczestnictwo 70 dzieci w zajęciach dodatkowych w PM T-d, dla którego organem prowadzącym jest gmina Tarnogród, mierzone
na koniec roku szkolnego 2016/17. Ponadto realizacja zaplanowanych działań ma na celu wzrost jakości usług eduk na poziomie przedszkolnym w PM w
Tarnogrodzie. Główne rezultaty projektu: Utworzenie 20 dodatkowym miejsc wychowania przedszkolnego w PM T-d Wzrost kompetencji społecznych u 70 dzieci
(dz. i ch) uczęszczających do PM T-d Wzrost świadomości społecznej w kontekście wartości wychowania przedszkolnego Podniesienie jakości pracy 1 placówki
eduk (PM w Tarogrodzie) poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza (baza dydakt, sprzęt i wyposażenie) do prowadzenia zajęć Grupę docelową stanowią: 70
dzieci w wieku przedszkolnym objętych dodatk zajęciami 20 dzieci w wieku 3 i 4 lat, które dotychczas nie uczęszczały do przedszk 1 placówka eduk (PM) Główne
zadania Utworzenie i prowadzenie zajęć w roku szk 16/17 dla 20 dzieci (dzi ch) - dodatk oddziału przedszk - w ramach zadania przewidziano rekrutację
uczestników - dzieci 3 i 4 letnich, którzy dotychczas nie uczęszczali do przedszkola. Będzie oddział tzw. 9-cio godz tj. zajęcia odbywały się będą przez 9h dydakt
dziennie (45 godz tyg) w okresie IX 2016 do VII 2017 r. Dodatkowe zajęcia dla 70 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do PM w Tarnogrodzie tj. zajęcia
specjalist - logoped dla 10 os - zajęcia w wymiarze 1h. dyd./2 tyg dla każdego dziecka (XI.2016-VI.2017) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy - gimnastyka
korekcyjna dla 60 dzieci (6 grup po 10 dzieci) w wymiarze 1h/2 tyg na grupę (XI.2016-VI.2017) Zakup pom dydakt, materiałów i wyposażenia.

RPLU.12.01.00-06-0030/17

GMINA TARNOGRÓD

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

165 800,00

165 800,00

140 930,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-08-15

2017-08-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Utworzenie oddziału przedszkolnego w Gminie Niemce

Projekt będzie realizowany na terenie gm wiejskiej Niemce (GN), woj.lubelskie, pow. Lubelski. Celem głównym jest zwiększenie o 25 liczby dzieci w wieku 3 i 4 lata RPLU.12.01.00-06-0031/16
zamieszkałych na terenie g. wiejskiej Niemce korzystających z wysokiej jakości edukacji przedszkolnej do 30.06.2017r. W XII. 2012r zakończono budowę nowego
budynku p-la w Niemcach, w którym aktualnie funkcjonuje 10 oddz. Publicznego Przedszkola (PP) w Niemcach dla 250 dzieci. W związku z rosnącym
zapotrzebowaniem na usługi edukacji przedszkolnej zostanie utworzony dodatkowo 1 oddział dla 25 dzieci z roczników 2012 i 2013. Poza podstawowym
funkcjonowaniem przedszkola prowadzone będą zajęcia dodatkowe: 1. integracja sensoryczna – zajęcia indywidualne 3godz/tyg - razem 120godz, logorytmika dla
2 grup dzieci 3 letnich-1godz/tyg- razem 40godz., zajęcia logopedyczne indywidualne z dziećmi, diagnoza, konsultacje z rodzicami - 3godz./ tyg. - razem 120 godz,
zajęcia z psychologiem indywidualne, diagnoza, konsultacje z rodzicami 2 godz./tyg- razem 80godz skierowane do dzieci 4 , terapia pedagogiczna 2 h/tyg- razem
80godz, zajęcia z psychologiem grupowe rozwijające kompetencje społeczno –emocjonalne dzieci dla wszystkich dzieci z przedszkola-5,5 godz./tyg. (0,5godzx11gr)razem 220godz. Do realizacji zajęć zostanie zatrudniona wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dodatkowo do wyposażenia sali zostanie zakupione meble - 12
szafek, biurko z kontenerem, 5 stolików dla dzieci,25 krzesełek dla dzieci, krzesła dla nauczycieli, radioodtwarzacz, suszarka na prace plastyczna, komputer,
pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, rolety oraz zestawu pociąg oraz labiryntu wodnego na plac zabaw.

GMINA NIEMCE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

302 682,94

302 682,94

257 280,49

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2017-07-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Wesołe przedszkolaki

Celem gł. projektu jest: zwiększony poziom upowszechnienia usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 15 nowych
miejsc wychowania przedszkolnego w nowoutworzonym oddziale przedszk. dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 15 dzieci w
Przedszkolu Samorządowym w Michalowie do 31.12.2018 r. (Typ projektów 1 i 2) Realiz. proj. przyczyni się do osiągn. celu szczeg. Prioryt. Inwest. 10i, którym jest
zwiększ. udziału dzieci (dz) w wieku przedszk. w wys. jakości eduk.przedszk. poprzez: - utw. w ramach proj. 15 nowych miejsc dla dzieci (dz) 3-4 letnich, - organiz
zajęć dodatk z zakr. logopedii, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, umuzykalniająco -rytmicznych dla 15 dzieci, - zakup nowocz. sprzętu i pomocy dydakt. do
realiz. zaj., org.placu zabaw. Bezpośrednim rezultatem interwencji w ramach projektu, będzie powstanie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, co
przełoży się na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartym ośrodku wychowania Grupę docelową (GD) w
projekcie stanowi: 15 dzieci (7 dzi i 8 ch) w wieku 3-4 l. oraz ich rodzice/opiek.prawni zamieszk w myśl przep. KC na terenie GR, dla których utw. zostaną nowe
miejsca wychow. przedszk. w Przedszk. Samorz.w Michalowie PSM - ośr wych przedsz (organ prow-GR),który dotąd nie korzyst ze śr.EFS dostęp.w l.2007-2013w
ramach proj.konk.w Poddział.9.1.1POKL(kryt.prem.nr1). Zadania: 1. Utworzenie i funkcjonowanie 1 oddziału przedszkonego dla 15 dzieci 3-4letnich w
Przedszkolu Samorządowym w Michalowie 2. Organizacja zajęć dodatkowych dla 15 dzieci uczęszczających do nowoutworzonego oddziału przedszkolnego w PSM
3. Organizacja placu zabaw

GMINA RACHANIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

368 408,60

368 408,60

313 147,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.12.01.00-06-0031/17

Szczęśliwy Przedszkolak - Aktywny Polak!

Projekt realizaowany jest w okresie 01.07.2018 - 31.08.2019 na obszarze gminy Urzędów i Borzechó w województwie lubelskim.Wsparciem zostanie objetych
RPLU.12.01.00-06-0032/17
13 dzieci (6dz, i 7 chł.) w wieku 3 i 4 lata. Celem głównym projektu jest w czasie 01.07.2018 31.08.2019r. zwiekszenie dostepu do wychowania przedszkolnego dla dzieci z obszaru gmin o niskim
stopniu upowszechniania wychowania przedszkolnego (G. Borzechów) poprzez utworzenie 13 nowych miejsc wychowania przedszkolnego świadczących usługi
wysokiej jakości oraz zwiekszenie szans edukacyjnych 12 dzieci (6dz i 7 chł.) poprzez udzial w zajęciach dodatkowych.
Wsparciem zostanie objętych także 1 nauczyciel (n-l), 1K poprzez uczestnictwo w szkoleniach doskonalających z zakresu pedagogiki specjalnej.
Celem głównym projektu jest– w okresie 01.07.2018–31.08.2019-zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Urzędów i Borzechów
o niskim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego, poprzez utworzenie 13 nowych miejsc wychowania przedszkolnego
świadczących usługi wysokiej jakości oraz zwiększenie szans edukacyjnych 13 dzieci (6dz./7chł.), poprzez udział w zajęciach dodatkowych (logopedia,
rytmika, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja ruchowa), a także wzrost kwalifikacji12 nauczyciela (1K) poprzez udział w szkoleniach . Główne produkty projektu: 13 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej, 13 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie, - 1 nauczycieli objętych wsparciem w programie, 13 osoby pochodzące z obszarów wiejskich . Główne rezultaty projektu: - 1nauczyciei, który uzyskał kwalifikacje lub nabył kompetencje po opuszczeniu programu 13 dzieci u których zwiększono umiejętności wynikające z realizacji podstawy programowej zgodnej z MEN

STOWARZYSZENIE "AKTYWNI DLA ROZWOJU EDUKACJI, KULTURY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

272 970,00

272 970,00

231 110,00

84,66 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

PRZEDSZKOLAKI Z "CALINECZKI"

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost poziomu upowszechnienia usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości poprzez
utworzenie 60 nowych miejsc dla dzieci 3-4 letnich w Niepublicznym Przedszkolu Calineczka w Lublinie poprzez utworzenie 4 zamiejscowych oddziałów w
Świdniku i objęcie dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi 60 dzieci ( 31 dz. i 29 chł.) w okresie do 31.12.2018 r. Planowane rezultaty: - utworzenie 60 nowych
miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich - objęcie ofertą dodatkowych zajęć realizowanych w celu stwierdzonych deficytów oraz dodatkowych
zajęć, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych 60 dzieci (31 dz. i 29 chł.) Realizowane zadania: Zadanie 1 Utworzenie filii Niepublicznego
Przedszkola Calineczka w Lublinie - 4 zamiejscowych oddziałów przedszkolnych w Świdniku (60 nowych miejsc). Zadanie 2 Rozszerzenie oferty edukacyjnej filii
Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Lublinie - 4 zamiejscowych oddziałów przedszkolnych w Świdniku o zajęcia realizowane w celu wyrównania
stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. Zadanie 3 (realizowane przez Partnera 1) Rozszerzenie
oferty edukacyjnej w Niepublicznym Przedszkolu Calineczka w Lublinie – 4 zamiejscowych oddziałach przedszkolnych w Świdniku o zajęcia specjalistyczne dla
dziecka z autyzmem. KRYT. 4- realizowany jest w Gminie Świdnik, w której wykazano zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego (160 miejsc)(5pkt.)

FUNDACJA INGENIUM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

1 429 686,00

1 429 686,00

1 215 233,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3 - 4 letnich.

Celem głównym projektu „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3 - 4 letnich” jest wzrost poziomu upowszechnienia
RPLU.12.01.00-06-0035/16
usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat
oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 272 dzieci do 31 sierpnia 2017 r. Głównymi zadaniami w projekcie są: 1. Utworzenie 100 nowych miejsc dla dzieci
3-4 letnich w Przedszkolu nr 84 w Lublinie. 2. Organizacja zajęć dodatkowych dla 272 dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 84 w Lublinie.

GMINA LUBLIN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

1 206 453,60

1 206 453,60

1 025 485,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-07-01

2017-08-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kolorowe kredki dla Maluszków

Opis projektu: Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost poziomu upowszechnienia usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej
jakości poprzez utworzenie 45 nowych miejsc dla dzieci 3-4 letnich w przedszkolach Niepublicznym Przedszkolu Kolorowe Kredki w Nałęczowie oraz objęcie
dodatkowymi zajęciamispecjalistycznymi86dzieci (47 chł. i 39 dz.) w okresie do 31.08.2018 r. Planowane rezultaty: - utworzenie 45 nowych miejsc wychowania
przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich - objęcie oferta dodatkowych zajęć realizowanych w celu stwierdzonych deficytów oraz dodatkowych zajęć, które pozwolą
na zwiększenie kompetencji społecznych. Realizowane zadania: Zadanie 1 Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Kolorowe
Kredki w Nałęczowie Zadanie 2 Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Niepublicznym Przedszkolu Kolorowe Kredki w Nałęczowie o zajęcia realizowane w celu
wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. Zadanie 3 Utworzenie filii Niepublicznego
Przedszkola Kolorowe Kredki w Nałęczowie- 2 zamiejscowych oddziałów przedszkolnych w Garbowie Zadanie 4 Rozszerzenie oferty edukacyjnej filii
Niepublicznego Przedszkola Kolorowe Kredki w Nałęczowie- 2 zamiejscowych oddziałów przedszkolnych w Garbowie o zajęcia realizowane w celu wyrównania
stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. Zadanie 5 Realizowane przez Partnera 1) Rozszerzenie
oferty edukacyjnej w Niepublicznym Przedszkolu Kolorowe Kredki w Nałęczowie o indywidualne zajęcia specjalistyczne dla dziecka z autyzmem. Parneram
Wspierającym realizacje projektu będzie Gmina Nałęczów i Gmina Garbów.

RPLU.12.01.00-06-0038/16

KOLOROWE KREDKI AGNIESZKA ROZPĘDOWSKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

890 875,00

890 875,00

757 243,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

Projekt (okres realiz.1.2018-12.2018) odpowiada na: Diagnozę zapotrzebowania na oferowane wsparcie i obejmie dodatkowymi godzinami zajęć terapeutycznorehabilitacyjnych (finansowanymi przez max 12 miesięcy) 36 dzieci/12dz. w wieku 3-9 lat zam. w pow.chełmskim i M. Chełm, z orzeczeniem /opinią PPP o
potrzebie kształc. specjaln i wczesnego wspomagania oraz orzeczeniem PCPR o stopniu niepełnosprawności Działania obejmą realizację zaj. terapeutycznorehabilitacyjnych (ind. i grup.) odpowiadających na ind. potrzeby rozwojowe/edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 36dzieci/12 dz. uczęszczających do
Językowego Przedszkola Integracyjnego „W Kasztanowym parku”: 1. Zaj. grupowe: -Alpakoterapia,Senspolastyka,Muzykoterapia, „Magiczny dywan” 2. Zaj.
indywid.: Integracja Senseoryczna, Sala Doświadczania Świata,Hydroterapia, NDT-Bobath,Biofeedbac, robotyka,terapia reki, Makaton. W działaniach
projektowych weźmie udział 10N (nabycie nowych kwalifikacji do zaj. terapeutyczno-rhabilitacyjnych z dziećmi w młodszym wieku przedszk)-diagnoza stopnia
przygot. n-li P do realizacji zaj. terapeutyczno-rehabilit. z dziećmi w młodszym wieku przedszk (3.2017), w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukac. W
ramach projektu zaplanowano: wyposażenie w sprzęt i pomoce dyd do zajęć. Projekt obejmuje wyłącznie dzieci z niepełnosprawnościami, w związku z czymzgodnie z Regulaminem konkursu-nie ma zastosowania kryt.wydatkowania pieniędzy na zajęcia dodatkowe-nie więcej niż 30%.

RPLU.12.01.00-06-0038/17

"EWA" SPÓŁKA CYWILNA JACEK SAMONEK I KAROLINA KAZNOWSKA-SAMONEK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

884 508,75

884 508,75

751 832,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-02

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

PRZYGODA Z PRZEDSZKOLEM

Celem realizowanego projektu jest wzrost poziomu upowszechnienia usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości poprzez utworzenie
160 nowych miejsc dla dzieci 3-4 letnich w Oddziałach utworzonych przy Szkołach Podstawowych w Mętowie, Kalinówce, Wilczopolu Kol. - wchodzących w skład
Zespołu Szkół i Publicznej Szkole Podstawowej w Prawiednikach - oraz objęcie dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi 160 dzieci (90 dz. i 70 chł.) w okresie do
31.08.2019 r. Planowane rezultaty: - utworzenie 160 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich - objęcie ofertą dodatkowych zajęć 160
dzieci realizowanych w celu stwierdzonych deficytów oraz dodatkowych zajęć, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. Realizowane zadania:
Zadanie 1 Utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Mętowie oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe zajęcia, które
pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. 1.08.2017 r. do 31.08.2018 r. Zadanie 2 Utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej
Kalinówce oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. 1.08.2018 r. do 31.08.2019
Zadanie 3 Utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wilczopolu Kol.oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe zajęcia,
które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. 1.08.2017 r. do 31.08.2018. Zadanie 4 Utworzenie 1 oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w
Prawiednikach oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. 1.08.2017 r. do
31.08.2018 KRYT. 2- jest komplementarny z inwestycją realizowaną w ramach Działania 13.5 RPO WL (UMOWA NR RPLU.13.05.00-06-0042/15-00)- (5pkt.) KRYT. 4realizowany jest w gminie, w której wykazano zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego (160 miejsc)- (5pkt.)

RPLU.12.01.00-06-0039/17

GMINA GŁUSK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

1 922 650,80

1 922 650,80

1 634 253,18

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

My też mamy przedszkole!

Celem projektu jest zwiększona o 35 liczba miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich w dzięki utworzeniu 3 nowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolu z
oddziałami integracyjnymi w Lisowie do 2019 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację i wsparcie organizacji i funkcjonowania 3 oddziałów przedszkolnych
dla dzieci 3-4 letnich w roku szkolnym 2018/2019, w nowo utworzonym przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Lisowie w Gminie Lubartów (woj. lubelskie).
Grupą docelową (uczestnikami projektu) jest 35 dzieci w wieku 3-4 lata z terenu powiatu lubartowskiego, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych. Grupa docelowa
obejmuje dziewczynki (Dz) oraz chłopców (Ch), w tym także dzieci z niepełnosprawnościami. Główne zadania zrealizowane w ramach projektu to: 1) Zakup
elementów placu zabaw, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – na cele organizacji i funkcjonowania oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich. 2)
Prowadzenie zajęć edukacyjnych i dodatkowych – zajęcia edukacyjne: zgodnie z podstawą programową edukacji przedszkolnej, zajęcia dodatkowe: w zakresie
kompetencji społecznych i wyrównywania deficytów 3) Zajęcia specjalistyczne – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

RPLU.12.01.00-06-0040/16

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO W LUBARTOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

398 223,81

398 223,81

338 490,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2019-07-07

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

"Z Mistrzem startuję w świat" – zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w przedszkolu niepublicznym Mistrzowie
zabawy

Projekt skierowany jest do 95 dzieci (w tym 48K), z czego 25 to nowo przyjęte DZ w ramach utworzenia miejsc przedszkolnych, oraz do 10 wychowawców (K) –
kadry zaangażowanej w opiekę nad DZ, zatrudnioną w przedszkolu Wnioskodawcy. Grupa doc.: -25 nowych DZ w wieku 3 lata (12K) -dodatkowo70 DZ będących
podopiecznymi przedszkola (36K, w tym 5 os niepełnosprawn.) -10 Nauczycieli (K) zatrudnionych w przedszkolu, sprawujących opiekę nad DZ CEL: Zwiększenie w
okresie XII’16-XII’17 udziału dzieci w edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego w woj. lubelskim gm.
Konopnica oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć dodatkowych z zastosowaniem TIK. ZADANIA: -doposażenie nowych miejsc
przedszkolnych w meble, sprzęt i oprogramowanie -realizacja zajęć dodatkowych dla 95 DZ -realizacja podstawy programowej dla nowoutworzonej 1 grupy (25
DZ) - podniesienie jakości pracy przedszkola-szkolenie 10 Nauczycieli REZULTATY: -Liczba Nauczycieli którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu-10 os. Produkty -Liczba DZ objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji
przedszkolnej=95 [48K] -Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie -25 W efekcie miejsca przedszkolne zostaną utrzymane przez
co najmniej 2 lata od zakończenia realiz. projektu a zakupiony sprzęt i oprogramowanie będzie wykorzystywane (po zakończeniu proj) do działalności statutowej
przedszkola

RPLU.12.01.00-06-0043/16

MISTRZOWIE ZABAWY Z LUBLINA SPÓŁKA Z O.O

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

561 767,58

561 767,58

477 502,44

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2018-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Przedszkolaki w Gminie Lubartów

Cel główny: Zwiększona o 23 liczba miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich w przedszkolu w Skrobowie w Gminie Lubartów oraz wdrożone dodatkowe zajęcia
specjalistyczne dla 90 dzieci uczęszczających do przedszkola w Skrobowie do 2019 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację i wsparcie organizacji i
funkcjonowania 1 oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w roku szkolnym 2018/2019, w nowo utworzonym przedszkolu w Skrobowie w Gminie Lubartów
(woj. lubelskie) oraz wdrożenie dodatkowych zajęć, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych oraz zajęć realizowanych w celu wyrównania
stwierdzonych deficytów u dzieci przyjętych do przedszkola w Skrobowie. Grupą docelową (uczestnikami projektu) jest 90 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu
Gminy Lubartów (wiejskiej). Grupa docelowa obejmuje dziewczynki (Dz) oraz chłopców (Ch), w tym także dzieci z niepełnosprawnościami. Główne zadania
zrealizowane w ramach projektu to: 1) Zakup elementów placu zabaw, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – na cele organizacji i funkcjonowania oddziału
przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich. 2) Prowadzenie zajęć edukacyjnych i dodatkowych w nowo utworzonym oddziale dla dzieci 3-4-letnich – zajęcia
edukacyjne: zgodnie z podstawą programową edukacji przedszkolnej, zajęcia dodatkowe: w zakresie kompetencji społecznych i wyrównywania deficytów 3)
Zajęcia specjalistyczne – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Skrobowie. Efektem projektu będzie
zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych podlegających Gminie Lubartów (organ prowadzący) na terenie danej Gminy Lubartów w stosunku do danych z roku
poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

RPLU.12.01.00-06-0045/17

GMINA LUBARTÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

422 705,97

422 705,97

359 300,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-05-07

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

NASZE PRZEDSZKOLAKI

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost poziomu upowszechnienia usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości poprzez
RPLU.12.01.00-06-0048/17
utworzenie 48 nowych miejsc dla dzieci 3-4 letnich w Miejsko -Gminnym Przedszkolu w Piaskach oraz objęcie dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi 117
dzieci (66 dz. i 51 chł.) w okresie do 31.08.2019 r. Planowane rezultaty: - utworzenie 48 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich - objęcie
117 dzieci ofertą dodatkowych zajęć realizowanych w celu zmniejszenia stwierdzonych deficytów, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.
Realizowane zadania: 1. Utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich w Miesko- Gminnym Przedszkolu w Piaskach 2. Rozszerzenie
oferty edukacyjnej o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji
społecznych. Realizacja projektu komplementarna jest z projektem inwestycyjnym planowanym o realizacji w ramach działania 13.5 RPO WL. Wnioskodawca
uzyskał dofinansowanie, na budowę nowego przedszkola wyposażonego w potrzebny sprzęt, meble, a działania miękkie planowane do realizacji w ramach
obecnego konkursu i dodatkowe wyposażenie są jego niezbędnym uzupełnieniem. KRYT. 2- jest komplementarny z inwestycją realizowaną w ramach Działania 13.5
RPO WL (NR UMOWY- RPLU.13.05.00-06-0040/15-00 (5pkt.) KRYT. 3- projekt realizowany jest w Gminie Piaski, o stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
niższym od średniego w województwie lubelskim (51,78%)- (15pkt.) KRYT. 4- realizowany jest w gminie, w której wykazano zapotrzebowanie na nowe miejsca
wychowania przedszkolnego (115 miejsc)- (5pkt.)

GMINA PIASKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

806 418,38

806 418,38

685 455,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

"Biedronkowo". Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

Wnioskodawca-TAWA w Chełmie (Instytucja Szkol i NODN), Partner 1 -Spec Ośrodkiem Szkol-Wych we Włodawie (organ prowadzący: Powiat Włodawski), partner
2-Gmina Miejska Włodawa. Projekt (okres realiz.6.2017-11.2018) odpowiada na: Diagnozę zapotrzebowania na oferowane wsparcie i obejmie dodatkowymi
godzinami zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych (finansowanymi przez max 12 miesięcy) 14 dzieci/2dz. w wieku 3-9 lat zam. w pow.włodawskim, z orzeczeniem
/opinią PPP o potrzebie kształc. specjaln i wczesnego wspomagania oraz orzeczeniem PCPR o stopniu niepełnosprawności Działania obejmą realizację zaj.
terapeutyczno-rehabilitacyjnych (ind. i grup.) odpowiadających na ind. potrzeby rozwojowe/edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 24 dzieci/4dz.
uczęszczających do przedszkoli P1 i MPI: 1. Zaj. grupowe: -zaj. ruchowe metodą W. Sherborne(32h/grupa) -dogoterapia (32h/grupa) -zaj. integracyjne rozwijające
kompetencje społeczne z udziałem rodziców/prawnych opiekunów (10h/grupa) 2. Zaj. indywid. (32h każde zaj): terapia logoped, integracji sensorycznej,
beahawioralna, dziecka z autyzmem, taktylna, ręki, m. Tomatisa, m. Halliwick, hipoterapia, rehabilitacja, EEG Biofeedback, dogoterapia. W działaniach
projektowych weźmie udział 3 N (uzupełnienie i nabycie nowych kwalifikacji do zaj. terapeutyczno-rhabilitacyjnych z dziećmi w młodszym wieku przedszk)diagnoza stopnia przygot. n-li P1 do realizacji zaj. terapeutyczno-rehabilit. z dziećmi w młodszym wieku przedszk (2.2016), w tym z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukac (kryt. spec. 3). W ramach projektu zaplanowano: zaadaptowanie 1 pomieszcz. P na salę przedszkolną, utworzenie 4 miejsc wych.przedszk,
wyposaż w sprzęt i pomoce dyd, wyłożenie placu zabaw bezpieczną wykładziną i zakup wyposażenia, pomocy dydakt. i sprzętu rehabilitac. do zajęć. Projekt
obejmuje wyłącznie dzieci z niepełnosprawnościami, w związku z czym-zgodnie z Regulaminem konkursu-nie ma zastosowania kryt. wydatkowania pieniędzy na
zajęcia dodatkowe-nie

TAWA TAUROGIŃSKI WALDEMAR

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

820 746,08

820 746,08

697 634,17

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Kucykowa kraina II

Projekt zakłada utworzenie 80 dodatkowych miejsc wychowania przedszk. wypełniającego lukę w eduk. przedszkolnej wynikająca z uzyskanych danych. Projekt
RPLU.12.01.00-06-0051/17
zakłada zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej. W istniejącej bazie lokalowej utworzonych zostanie 80 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sale zajęć zostaną przygotowane i wyposażone odpowiedniodo potrzeb prowadzenia edukacji
przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach działań uzupełniających do powyższego zakresu zadań i bieżącego funkcjonowania utworzonych
nowych miejsc, zaplanowana została realizacja dodatkowych zajęć uwzględniająca kluczowe deficyty zdiagnozowane na poziomie gminy Głusk oraz indywidualne
potrzeby rozwojowe i eduk. oraz możliwości psychofiz. dzieci. Będą to zajęcia: dodatkowe specjalistyczne, stymulujące rozwój psychoruchowy oraz komp.
kluczowe m.in.: umiejętność uczenia się, kompetencje społ., ruchowe. Ww. wsparciem objęte zostaną wszystkie dzieci zrekrutowane do Projektu. Organizacja zajęć
specjalistycznych jest podyktowana koniecznością zapewnienia kompleksowego i zrównoważonego rozwoju dzieci objętych projektem. Na wszystkich etapach
Projektu zachowana jest polityka równości szans K i M, zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasada zrównoważonego rozwoju. Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych. Wn oświadcza, że
dodatkowe zajęcia realizowane będą poza bezpłatnym czasem funkcjonowania przedszkola oraz nie były wcześniej finansowane. Wszystkie zadania zaplanowane
w ramach projektu zostały opracowane na podstawie przeprowadzonej Diagnozy przygotowanej i przeprowadzonej przez OWP.

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KUCYKOWA KRAINA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

1 177 923,14

1 177 923,14

1 001 234,66

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

"Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Przeorsku"

Cel.główn.proj.-stworz.10 nowych miejsc wychow.przedszkoln.dla dzieci w wieku 3-4 l.w oddziale przedszkoln.działającym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej RPLU.12.01.00-06-0052/17
(NSP) w Przeorsku poprzez: dostosow./adaptację pomieszcz.,modernizację/montaż placu zabaw,zakup: wyposaż.,pomocy dydakt.oraz rozszerz.oferty o: zaj.mające
za zad.wyrówn.stwierdz.deficytów i zaj. dodatkowe zwiększające kompetencje społeczne u 39 dzieci do końca 31.12.2018r. GD w P stanowią zamieszk.w
rozumieniu KC na terenie woj. lub.: ? 39 dzieci w wieku przedszkoln.określ.w ust.o system.oświat.,w tym: - 29 dzieci obecnie uczęszcza.do oddziału
przedszkoln.działajającego przy NSP w Przeorsku w wieku 2,5-5l. - 10 dzieci zrekrut.na „nowe” miejsca wychowa.przedszkoln.w wieku 3-4l. Główne rezultaty: ? 39
dzieci w wieku przedszkoln. zostanie objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami, zwiększającymi ich szanse edukacyjne i wyrównującymi stwierdzone
deficyty; ? 10 utworzonych nowych miejsc wychowania przedszkolnego; ? zmodernizowany plac zabaw; ? 2 sale wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Główne zadania: ? Dostosowanie / adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego; ? Wyposażenie pomieszczeń w oddziale
przedszkolnym i zakup pomocy dydaktycznych; ? Zakup i montaż placu zabaw; ? Organizacja zajęć dla dzieci.

STOWARZYSZENIE "CZAJNIA"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.1. Edukacja przedszkolna

Brak poddziałania

531 823,75

531 823,75

452 050,18

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych

Celem projektu jest wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji 530 szczególnie uzdolnionych uczniów/słuchaczy w zakresie przynajmniej jednego RPLU.12.02.00-06-0001/16
spośród przedmiotów przyrodniczych,informatycznych, j. obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, uczących się w szkołach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali województwa lubelskiego, poprzez wsparcie
stypendialne, w terminie do 31.07.2017r. Grupę docelową będą stanowili uczniowie/słuchacze szczególnie uzdolnieni w zakresie przynajmniej jednego z
przedmiotów ścisłych (matematyka, przedmioty przyrodnicze, informatyka, przedsiębiorczość) lub j.obcych, osiągający z niego wysokie oceny. Projekt skierowany
jest do uczniów rozpoczynających lub kontynuujących naukę w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, prowadzących
kształcenie ogólne (poza szkołami dla dorosłych) oraz osiągających niskie wyniki edukacyjne. W ramach jednego zadania projektu: "Realizacja programu
stypendialnego", stypendia otrzyma 530 uczniów. Wsparcie przyznane będzie na rok szkolny 2016/17, w kwocie 4000 zł na jednego ucznia (400zł przez 10
miesięcy) z przeznaczeniem na cele edukacyjne. Stypendyści określą planowane cele, działania i wydatki, w Indywidualnych Planach Rozwoju Edukacyjnego. W
ramach pomocy uczniom w wypełnieniu IPRE, otrzymają oni wsparcie opiekunów dydaktycznych.Rezultat projektu: nie mniej niż 504 uczniów, dzięki środkom
finansowym i wsparciu opiekuna dydaktycznego, zrealizuje cele edukacyjne określone w IPRE. Wykonanie zamierzeń zweryfikuje się dzięki sprawozdaniom z
realizacji IPRE, które stypendyści złożą w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. Stypendium wpłynie na pogłębienie umiejętności
przedmiotowych, a także rozwinie kompetencje miękkie - umiejętność uczenia się, pracy zespołowej, planowania wydatków i ponoszenia odpowiedzialności.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W
LUBLINIE, DEPARTAMENT KULTURY, EDUKACJI I SPORTU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

2 279 000,00

2 279 000,00

1 937 150,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2017-07-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018

Celem proj."Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018" jest wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji 493 szczególnie uzdolnionych uczniów
w zakresie przynajmniej jednego z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j.obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, uczących się w
szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa
lubelskiego, poprzez wsparcie stypendialne, w terminie do 31.08.2018r.Grupę doc.będą stanowili uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie przynajmniej
jednego z przedm. ścisłych (matematyka, przedmioty przyrodnicze, informatyka, przedsiębiorczość) lub j.obcych, osiągający z niego wysokie oceny.Proj.
skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, tj.uczniów każdego typu szkoły prowadzącej kształcenie ogólne z wyłączeniem szkół dla dorosłych, którzy
posiadają świadectwo ukończenia szk. podstawowej i rozpoczynają lub kontynuują naukę w szk. lub klasie programowo wyższej,którzy mieszkają lub uczą się na
obszarze województwa lubelskiego.W ramach zad."Realizacja programu stypendialnego",stypendia otrzyma 493 uczn.Wsparcie przyznane będzie na rok
szk.2017/18, w kwocie 4000zł na jednego uczn.(400zł przez 10m-cy)z przeznaczeniem na cele edukacyjne.Stypendyści określą planowane cele, działania i wydatki,
w Indywidualnych Planach Rozwoju Edukacyjnego.W ramach pomocy uczniom w wypełnieniu IPRE, otrzymają oni wsparcie opiekunów dydaktycznych.Rezultat
proj.: nie mniej niż 468 uczniów, dzięki środkom finansowym i wsparciu opiekuna dydaktycznego, zrealizuje cele edukacyjne określone w IPRE.Wykonanie
zamierzeń zweryfikuje się dzięki sprawozdaniom z realizacji IPRE, które stypendyści złożą w terminie do 4 tyg.po zakończeniu udziału w proj.Stypendium wpłynie
na pogłębienie umiejętności przedmiotowych, a także rozwinie kompetencje miękkie -umiejętność uczenia się, pracy zespołowej, planowania wydatków i
ponoszenia odpowied

RPLU.12.02.00-06-0001/17

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W
LUBLINIE, DEPARTAMENT KULTURY, EDUKACJI I SPORTU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

2 267 800,00

2 267 800,00

1 927 630,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2018-08-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019

Celem proj."Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019" jest wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji 511 szczególnie uzdolnionych uczniów,
w zakresie przynajmniej jednego z przedmiotów przyrodniczych,informatycznych, j.obcych lub matematyki, rozpoczynających i kontynuujących przygotowania do
odpowiedzialnego wyboru ścieżki swojej kariery zawodowej, poprzez wsparcie stypendialne, w terminie do 31.08.2019r. Grupę doc.będą stanowili uczniowie
szczególnie uzdolnieni w zakresie przynajmniej jednego z przedm.przyrodniczych, informatycznych, matematyki lub j.obcych, osiągający z niego wysokie oceny.
Projekt skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz do uczniów posiadających świadectwo ukończenia szk. podstawowej, uczących się w
kl. gimnazjalnych i szkołach prowadzących kształcenie ogólne - bez kształcenia zawodowego i z wyłączeniem szk. dla dorosłych, którzy rozpoczynają lub
kontynuują naukę w szk. lub klasie programowo wyższej oraz mieszkają lub uczą się w woj. lubelskim. W ramach zad."Realizacja programu stypendialnego",
stypendia otrzyma 511 rekomendowanych do wsparcia uczniów z list rankingowych.Wsparcie przyznane będzie na rok szk.2018/19, w kwocie 3900zł na jednego
uczn.(390zł przez 10m-cy) z przeznaczeniem na cele edukacyjne.Stypendyści w Indywidualnych Planach Rozwoju Edukacyjnego określą planowane cele i działania
oraz zadeklarują wydatkowanie stypendium na określone cele edukacyjne. Uczniowie otrzymają wsparcie opiekunów dydaktycznych.Rezultat projektu: nie mniej
niż 486 uczniów, dzięki środkom finansowym i wsparciu opiekuna dydaktycznego, zrealizuje cele edukacyjne określone w IPRE. Wykonanie zamierzeń zweryfikuje
się dzięki sprawozdaniom z realizacji IPRE, które stypendyści złożą w terminie do 4 tyg. po zakończeniu udziału w projekcie. Stypendium wpłynie na pogłębienie
umiejętności przedmiotowych oraz rozwinie kompetencje miękkie -umiejętność uczenia się, pracy zespołowej, planowania wydatków i ponoszenia odpowied

RPLU.12.02.00-06-0001/18

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W
LUBLINIE, DEPARTAMENT KULTURY, EDUKACJI I SPORTU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

2 291 835,00

2 291 835,00

1 948 059,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2019-08-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.12.01.00-06-0033/17

RPLU.12.01.00-06-0049/16

Zagrajmy o przyszłość.

Projekt ma na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw i umiejetności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój
RPLU.12.02.00-06-0002/16
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i
gimnazjów z terenu Gminy Garbów.Rodzaj zadań wynika z przeprowadzonych w szkołach diagnoz z zachowaniem zasady równości szans, w tym zasady równości
płci. Spodziewane rezultaty to podniesienie kompetencji kluczowych: pracy zespołowej, ukształtowanie postaw społecznych, udzielenie pomocy pedagogiczno
psychologicznej, logopedycznej, w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego, przyrost kompetencji ICT, umiejętności komunikowania się w języku obcym,
rozwój kompetencji naukowo- technicznych, umiejętności uczenia się przez całe życie i inicjatywności. Zajęcia w projekcie prowadzone będą metodą projektu
edukacyjnego o charakterze interdyscyplinarnym z treściami wykraczającymi poza podstawę programową. Zajęcia będą miały charakter w części dydaktycznowyrównawczy służący wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia. Do uczestników projektu skierowane będą zajęcia w
formie warsztatów, laboratoriów i wyjazdów studyjnych w nawiązaniem współpracy z wyższymi uczelniami, bankami, z PAN-em, giełdą papierów wartościowych,
itp. Zajęcia realizowane będą w formie zajęć szkolnych jak i poza szkołą. Wykorzystywane będą narzędzia cyfrowe, w tym programy i aplikacje, sieć komputerowa.
Do nauczycieli skierowane będą formy doskonalenia w zakresie innowacyjnych, eksperymentalnych i nowatorskich metod pracy.Podsumowaniem projektu będzie
prezentacja wypracowanych efektów i umiejętności podczas Festiwalu Nauki organizowanego wspólnie przez szkoły biorące udział w projekcie . Potwierdzeniem
realizacji zadań będą listy obecności,dzienniki zajęć,protokoły z przeprowadzonych testów.Jakość potwierdzą przeprowadzone ankiety wypełnione przez
uczestników.

GMINA GARBÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 316 412,22

1 316 412,22

1 118 950,39

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Mogę więcej !

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j. angielskiego i rozwoju psycho- fizycznospołecznego przez 600 uczniów/uczennic oraz wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie narzędzi TIK i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
13 nauczycieli Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej do 30.06.2019 roku. Grupą docelową projektu
jest 600 uczniów (260-dz, 340-ch) oraz 13 nauczycieli (13-K) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej.
Szkoła znajduje się w wykazie szkół znajdujących się w Załączniku nr 16 do Regulaminu konkursu. Główne wskaźniki a) rezultatu bezpośredniego: - liczba uczniów,
którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu- 540 (234-dz,306-ch) - liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu-13 (13-K) - liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1 - liczba szkół, w
których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1 b) produktu: - liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych w programie-600 (260-dz, 340-ch) - liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie-13 (13-K) - liczba szkół i placówek
systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1 - liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały
doposażone w programie1 - liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie-12 (12-K) Działania: Zad.1 Zajęcia rozwijające Zad.2 Zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze Zad.3 Zajęcia specjalistyczne Zad.4 Zajęcia terapeutyczne Zad. 5 Szkolenia nauczycieli

RPLU.12.02.00-06-0003/16

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA/ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W
BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

961 000,00

961 000,00

816 850,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2020-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Uczmy się razem !

Celem projektu jest -zwiększenie do dobrej jakości kształcenia ogólnego -ograniczenie przedwczesnego kończeniu nauki szkolnej - zapewnianie równego dostępu
do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz kształcenia gimnazjalnego Główne rezultaty: Wskaźniki rezultatu Liczba szkół i placówek systemu oświaty
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]1 szkoły Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu
[osoby] 28 Kobiet i 55 Mężczyzn Razem 83 osoby Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]17
Kobiet i 3 Mężczyzn Razem 20 osób Wskaźniki produktu Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby]
32 Kobiet i 64 Mężczyzn Razem 96 osób Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby]17 Kobiet i 3 Mężczyzn Razem 20 osób Liczba
osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]17 Kobiet i 3 Mężczyzn -razem 20 osób Grupą docelową projektu będą: 1.
uczniowie gimnazjum klas I-III a) korzystających z zajęć wyrównawczych (fizyka, matematyka, j. rosyjski, j. rosyjski) b) rozwijających swoje zainteresowania
(fizyka, matematyka, geografia z przyrodą, j. rosyjski, j. angielski, informatyka) c) korzystających z porad psych.- pedagog. (logopedy) d) uczniowie korzystający z
doradztwa zawodowego 2. nauczyciele a) doszkolający się z zasad obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych TIK Głównym zadaniem jest
organizacja zajęć nieodpłatnych wraz z zakupem pomocy dydaktycznych: 1. dla uczniów nie radzących sobie z programem szkolnym 2. dla uczniów chcących
rozwijać swoje zainteresowania 3. dla nauczycieli w zakresie (TIK) Projekt zakłada doposażenie istniejących pracowni informatycznych ( międzyszkolnych)
zlokalizowanych w szkole podlegający pod organ prowadzący i dostępnych dla szkół funkcjonujących w ramach tego organu typ projektu 1 lit d.

RPLU.12.02.00-06-0004/16

GMINA ZALESIE/SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

524 957,26

524 957,26

446 213,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

"Kreatywna szkoł@"

Realizacja naszego projektu zakłada odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy typ projektu nr 1 lit. a .Celem głównym jest zwiększenie dostępu 320
uczniów/uczennic w tym 192 K i 128 M ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim do zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (zajęcia rozwijające) oraz do zajęć służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych (zajęcia
dydaktyczno- wyrównawcze) okresie od 01.07. 2018 do 31.08.2019. Dla podniesienia jakości kształcenia ogólnego projekt przewiduje również przeszkolenie 44
nauczycieli/lek (36 K i 8 M) w tym w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej 30 osób (25 K i 5 M), oraz 4 nauczycieli w tym 3 K i 1
M w zakresie programowania. Projekt zakłada również podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej 10 nauczycieli w tym 8 K i 2 M.
Rezultatem projektu będzie: Wzrost liczby osób u których rozwiną się kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu- 257 osób w tym 155K i 102 M. Wzrost
liczby nauczycieli którzy nabyli kompetencje po opuszczeniu programu- 36 osoby w tym 30 K i 6 M . Wzrost liczby szkół i placówek systemu oświaty
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych- 1 szkoła. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim, woj. lubelskie. Osiągnięte rezultaty projektu rozwiną u uczniów kompetencje kluczowe co pozwoli
zwiększyć zainteresowanie kierunkami matematyczno- przyrodniczymi i zwiększy ich szanse na rynku pracy realizując bezpośrednio cele szczegółowe Priorytetu
inwestycyjnego 10i oraz celem Działania 12.2. Główne zadanie realizowane w ramach projektu: 1.Doposażenie pracowni informatycznych i przyrodniczej 2.
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. 3. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 4. Szkolenia dla nauczycieli 5. Zajęcia edukacyjne pozaszkolne.

RPLU.12.02.00-06-0004/17

MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

497 275,43

497 275,43

422 684,11

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Znam więc lubię !

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju psycho- fizycznego, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, poznanie
predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 230 uczniów/uczennic oraz wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie narzędzi TIK 12 nauczycieli Publicznego
Gimnazjum Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej do 30.06.2019 roku. Grupą docelową projektu jest 230 uczniów (110-dz, 120-ch) oraz 12
nauczycieli (11-K,1-M) Publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej. Główne wskaźniki a) rezultatu bezpośredniego: - liczba
uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu- 197 (94-dz, 103-ch) - l. nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje
po opuszczeniu programu- 12 (11-K, 1-M) - l. szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1 - l. szkół, w
których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1 b) produktu: - l. uczniów objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych w programie- 230 (110-dz, 120-ch) - l. nauczycieli objętych wsparciem w programie- 12 (11-K, 1-M) - l. szkół i placówek
systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1 - l. szkół, których pracownie przedmiotowe zostały
doposażone w programie-1 - l. nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie- 12 (11-K, 1-M) Działania: 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I-III
2. Zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania się j. obcymi kl. I-III 3. Zajęcia rozwijające w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych kl. I-III: 4. Zajęcia
specjalistyczne kl. I-III: 5. Zajęcia z informatyki dla uczniów z orzeczeniami i opinią PPP 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe 7. Szkolenia dla nauczycieli

RPLU.12.02.00-06-0006/16

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA/ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W
BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

442 547,50

442 547,50

376 165,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Edukacja na start

Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych min. 25 uczniów (11DZ i 14CH) nauce z NSP w Jezierni z obszaru
wiejskiego w woj. lub. poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, kółka zainteresowań z przyrody i z zajęć
komputerowych, warsztaty z psychologiem (dla klas 5-8) oraz poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli z NSP w Jezierni do 30.06.2019.

RPLU.12.02.00-06-0007/17

FUNDACJA "WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

126 555,00

126 555,00

104 515,00

82,58 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Rozwój i większe kompetencje

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych min 41 uczniów(20 dziewczynek i 21 chłopców) z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Jezierni i Wieprzowie Ordynackim z obszarów wiejskich woj. lub. poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka
angielskiego oraz kółka zainteresowań z przyrody i zajęć komputerowych do 30.06.2018r. Głównymi rezultatami projektu będzie nabycie przez uczestników
projektu kompetencji kluczowych na rynku pracy (matematycznych, językowych, naukowo-technicznych). Dodatkowo dzięki realizacji projektu dla Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Jezierni zakupiony sprzęt ICT oraz pomoce dydaktyczne dla pracowni przyrodniczej. Założenia projektu są zbieżne z diagnozami potrzeb
edukacyjnych Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni i Wieprzowie Ordynackim, zatwierdzonymi przez organy prowadzące tych szkół.

RPLU.12.02.00-06-0008/16

FUNDACJA "WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

220 140,00

220 140,00

187 119,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Młodzi odkrywcy

Celem głównym projektu "Młodzi odkrywcy" realizowanego przez Gminę Chełm/Szkołę Podstawową w Okszowie w okresie 1.01.2018 - 30.08.2019 jest organizacja RPLU.12.02.00-06-0008/17
dla uczniów SP w Okszowie zajęć przyczyniających się do rozwoju ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kompetencji społecznoemocjonalnych, a także utworzenie w szkole warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Główne rezultaty projektu: - wzrost kompetencji kluczowych u 115 uczniów, - doposażenie szkoły w pomoce edukacyjne i TIK niezbędny do realizacji
zajęć w projekcie, - nabycie kompetencji zawodowych przez 4 nauczyciel (zakończonych dokumentem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu
kwalifikacji/ kompetencji), - wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT. Grupy docelowe projektu: uczniowie (143)
i nauczyciele (4) SP w Okszowie. Projekt zakłada rozszerzenie oferty zajęć szkoły o zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla 143 uczniów (68K i 75M) szkoły, które
prowadzić będą nauczyciele SP w Okszowie. Dla dzieci z deficytami przewiduje się zajęcia wyrównawcze z matematyki, przyrody i języka angielskiego. Dla dzieci
uzdolnionych przewidziano zajęcia rozwijające z matematyki, informatyki, przyrody, angielskiego, fizyki, chemii i geografii. Ponadto dla dzieci, u których
stwierdzono wadę wymowy, prowadzona będzie indywidualna terapia logopedyczna. Dla dzieci, z klas IV-VII uczęszczających na zajęcia wyrównawcze w celu
lepszego zmotywowania do nauki zorganizowany będzie cykl spotkań indywidualnych z psychologiem. Najstarsi uczniowie skorzystają z poradnictwa edukacyjnozawodowego u doradcy zawodowego w formie indywidualnej i grupowej. Dla wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie pedagog szkolny przeprowadzi
zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się i zapamiętywania. 4 nauczycieli szkoły podniesie swoje kompetencje poprzez szkolenia.

GMINA CHEŁM/SZKOŁA PODSTAWOWA W OKSZOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

485 533,32

485 533,32

412 703,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-08-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

SENSORYCZNA EKSPEDYCJA

SP przy ZSO w Dorohusku liczy 275 ucz.(137ch+140dz). Projekt realizowany będzie poprzez wdrożenie programu SENSORYCZNA EKSPEDYCJA w okresie od X. 2017r
do VI. 2018r. i umożliwi b. dobre przygot. przyszłych uczestników rynku pracy poprzez nabycie umiejętności i chęci uczenia się, co z kolei przyczyni się do
niwelowania dysharmonii rozwojowych. Projekt zakłada zwiększenie szans eduk. u 83 ucz. SP (46dz+37ch) oraz podwyższenie jakości usług edukacyjnych
świadczonych przez SP w Dorohusku do 30.06.2018r. Projektem objęta zostanie SP w Dorohusku oraz ucz. tej szkoły zamieszkujący na terenie Gminy Dorohusk,
woj. lubelskie. Beneficjentami będzie również grupa 9 n-li ZSO SP w Dorohusku pragnących uzyskać kwalifikacje w zakresie programowania. Główne zadania,
które zostaną zrealizowane to: szkol. z zakresu programowania dla 9 n-li SP, zaj. w ramach rehabilitacji ruchowej dla 3 ucz. posiadających orzeczenie o
niepełnosprawności ruchowej, zaj. z pedagogiem dla dzieci klas 2 i 3(1 gr.), zaj. korekcyjno-kompensacyjne w kl. 3(1gr.),zaj.dydaktyczno- wyrównawcze w kl. 3
(1gr.), zaj. przyrodnicze w kl. 5(2gr) i 6(1gr.), zaj. matematycz. w kl.5(1gr.) i w kl. 6( 2gr.), zaj. j. angielskiego w kl.4(1gr.) i w kl. 5(1gr.). Realizujący zad. główne
wykorzystają narzędzia i technologie TIK, w celu wykształcenia u odbiorców nawyku posługiwania się nimi w rzeczywistości szkolnej i zawodowej. Realizacja
programu jest istotna dla całego środowiska szkolnego i społeczności Gminy Dorohusk, gdyż kompleksowo i trwale przyczyni się do jakościowych zmian w
funkcjonowaniu szkoły. Zmodernizowana baza szkolna, utworzenie sali do rehabilitacji umożliwią wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii w procesie
nauczania. Projekt rozliczany będzie wg kwot ryczałtowych.

RPLU.12.02.00-06-0011/16

GMINA DOROHUSK/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. KAZIMIERZA FILIPOWICZA
"KORDA" W DOROHUSKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

135 600,62

135 600,62

115 260,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

SMART GIMNAZJUM

Głównym celem projektu będzie podniesiona jakość oferty edukacyjnej, zwiększone szanse edukacyjne 33 uczniów i 46 uczennic SP-oddziały gim. w Dorohusku do
30.06.2018r. oraz podniesione kompetencje 5 n-li przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i informatyki w zakresie wykorzystania TIK (5Kco jest wynikiem
uwarunkowań demograficznych). Liczba ucz. uczęszczających do w/w szkoły wynosi 148, w tym 83 dziewczynki i 65 chłopców klas II-III. W szkole nie ma
dyskryminacji ze względu na płeć. Projekt realizowany będzie poprzez wdrożenie programu rozwojowego SMART GIMNAZJUM w okresie od VIII.2017r. do VI.2018r.
i umożliwi b. dobre przygotowanie przyszłych uczestników rynku pracy poprzez nabycie umiejętności i chęci uczenia się, co z kolei przyczyni się do niwelowania
dysharmonii rozwojowych. Główne zadania, które zostaną zrealizowane to: szkolenie z zakresu programowania dla 5 n-li SP-oddziały gim.,zaj. fizyczno-chemiczne
w kl. II(1 gr.), biologiczno-chemiczne w kl. III(1gr.), geograficzne w kl. II(1gr.), matematyczne w kl. IIa(1gr.), II (1gr.) i III(1gr.), informatyczne w kl.II (1gr.), z j.
angielskiego w kl. II(1gr.), z j. niemieckiego w kl. IIIa(2gr.), i IIIb(1gr.) Zadania zaplanowano zgodne z koncepcją uniwersalnego planowania, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucz. objętych wsparciem.Realizujący zad. wykorzystają narzędzia i
technologie TIK (kryt. premiujące 2) w celu wykształcenia u odbiorców nawyku posługiwania się nimi w rzeczywistości szkolnej i zawodowej. Realizacja programu
SMART- GIMNAZJUM jest istotna dla całego środowiska szkolnego i społeczności Gminy Dorohusk, gdyż kompleksowo i trwale przyczyni się do jakościowych
zmian w funkcjonowaniu szkoły. Zmodernizowana baza szkolna, doposażenie istniejących pracowni i utworzenie mobilnej pracowni komputerowej (kryt.
premiujące1) umożliwi wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii w procesie nauczania. Projekt rozliczany będzie wg kwot ryczałtowych.

RPLU.12.02.00-06-0012/16

GMINA DOROHUSK/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. KAZIMIERZA FILIPOWICZA "KORDA" EFS
W DOROHUSKU

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

141 701,56

141 701,56

120 446,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Szkoła przyszłości - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w
Jarosławcu

Cel gł. projektu: Podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy u 173 uczniów, podniesienie kompetencji 6 nauczycieli i wyposażenie pracowni matem.
- przyrod. oraz ICT jako uzupełnienie wsparcia dla szkoły w okresie 1.01.2018 - 30.06.2020 Kluczowe rezultaty jakie jakie zostaną osiągnięte po realizacji celu: ?
1 szkoła zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne ?
173 uczniów podniesie swoje umiejętności i nabędą kompetencje kluczowe poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach ?
6 nauczycieli nabędzie kwalifikacje i umiejętności zawodowe ?
zostaną złagodzone dysproporcje edukacyjne dzieci z niepełnos./ orzeczeniem w odniesieniu do dzieci pełnosprawnych
uczniów z niepełnos./orzeczeniem będą objęci większym wsparciem Zadania przewidziane do realizacji: ? szkolenia dla nauczycieli ?
wyposażenie pracowni dla przedmiotów przyrodniczych ? wyposażenie międzyszkolnej pracowni ICT ? dod. zaj. dydak. z przedmiotów mat.-przyrod ?
dod. zaj. dydak. z j. obcych ? dod. zaj. dyd z ICT ? dod. zaj. specjalistyczne

RPLU.12.02.00-06-0015/16

GMINA SITNO/SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII DĄBROWSKIEJ W JAROSŁAWCU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

399 640,45

399 640,45

339 694,38

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Centrum Nauki w Gimnazjum w Starym Zamościu

Celem proj jest wyższa jakość kształcenia i oferty edukacyjnej dla 49 uczennic i 62 uczniów Gimnazjum w Starym Zamościu gminy wiejskiej Stary Zamość WL
RPLU.12.02.00-06-0018/16
poprzez realizację zaj edukacyjnych (j obce,matematyczne,ICT,przyrodnicze,specjalistyczne-dyskalkulia,dysortografia,dysleksja, edukacyjno-zawodowe i
pozaszkolne) z wykorzystaniem narzędzi ICT i Elearningu,różnorodnych metod form prowadzenia zaj( metoda projektowa,
aktywizująca,komunikacyjna,interdyscyplinarna,badawcza) oraz podniesienie kompetencjiw zakresie metod pracy, cyfrowych nauczycieli 16K 3M w zakresie
stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w okresie III 2017-VI2018 Zaj dla U
prowadzone z indywidualnym podejściem do U o specjalnych potrzebach edukacyjnych,rozwijających kompetencje kluczowe potrzebne na rynku pracy.
Zadania:wdrożenie platformy el,szkolenia doskonalące dla nli w zakresie kompetencji cyfrowych metod pracy 16K 3M-stosowania metod sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u U komp kluczowych niezbędnych na rynku pracy zaj wyrównawcze z matematyki,biologii i chemii-zaj interdyscypinarne,j
niem,geografii,fizyki,j ang,zaj edukacyjno-zawodowych zaj rozwijające-koło z informatyki,j ang,j niem specjalistyczne dyskalkuli,dysortografii,dysleksji
pozaszkolne: wyjazd edukacyjny usprawnienia dla U z niepełnosprawnością-zakup pomocy dydaktycznych. Efektem proj: jest doposażenie szkoły w pomoce
dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zaj w tym dla U słabosłyszącego i ZA z orzecz niepełnosprawności. Wprowadzenie do zaj metody
proj,aktywizującej,e-learningu,interdyscyplinarnej,komunikacyjnej,poprawa wyników w nauce i na sprawdzianach,egzaminach U gimnazjum.Wykorzystanie przez
n-li do zajęć TIK, podniesienie kompetencji cyfrowych n-li, powstanie materiałów, publikacji, zmodyfikowanych programów nauczania, wdrożenie eplatformy do
zaj jako nowa forma pracy Wartość proj ogółem 228854,46 zł w tym 21960zł wkładu własnego

GMINA STARY ZAMOŚC/ GIMNAZJUM IM. JANA ZAMOYSKIEGO W STARYM ZAMOŚCIU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

228 854,46

228 854,46

194 526,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Dobra szkoła - lepsza przyszłość

CEL: Podwyższenie jakości kształcenia ogólnego w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej z terenu woj.lubelskiego poprzez
doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zapewnienie dostępu 256 uczniom do dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz podwyższenie kompetencji i/lub
kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli w terminie do VI 2019. GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do 256 uczniów (154Dz i 102Ch) i 16 nauczycieli(9K i
7M) Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskie znajdującym się w wykazie szkół lub placówek systemu oświaty, kt.osiągają najsłabsze
wyniki edukacyjne w skali woj.lubelskiego. ZADANIA 1.Rozwój kompetencji kluczowych 2.Doradztwo edukacyjno-zawodowe 3.Zajęcia organizowane poza szkołą wyjazdy edukacyjne 4.Wyposażenie pracowni 5.Kursy, szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje nauczycieli REZULTATY: -218 uczniów nabędzie
kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu -15 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu -1 szkoła będzie
wykorzystywała pracownie przedmiotowe oraz sprzęt TIK do prowadzenia zajęć -256 uczniów i 16 nauczycieli zostanie objętych wsparciem -1 szkoła doposaży
pracownie w sprzęt TIK oraz pracownie przedmiotowe Działania w P stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły przed rozpoczęciem realizacji P i
nie zastąpią obowiązkowego finansowania krajowego przewidzialnego w krajowych przepisach prawnych.P zgodny z prawodawstwem krajowy,PZP,SZOOP. Proces
nabycie kompetencji przez UCZ/NAUCZ w P zgodny z zakresem określonym w Wytycz.w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (I- zakres,II-wzorzec,III-ocena,IV-porównanie).

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI
EDUKACJI NARODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

484 100,00

484 100,00

411 485,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków

Cel.gł.: podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych w gm. Jastków: w Jastkowie, w Snopkowie i w Tomaszowicach w woj.lubelskim
RPLU.12.02.00-06-0019/17
do końca VI.2019r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 420 uczniów (198 dz.i 222 chł.) i 40 nauczycieli (39K i 1M), mających na celu
podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby
osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć. Gł. rezultaty: nauczyciele przed. ogólnych uzyskają nowe kompetencje zawodowe, co poprawi jakość ich pracy i przełoży się na rozwój uczniów uczniowie uzyskają dodatkowe umiejętności i rozwiną już posiadane w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zesp. a także kompetencje
społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętności uczenia się placówki poprawiają jakośc świadczonych usług dzięki wykorzystaniu doposażonych pracowni ICT i przyr.
Gr. docelowa: 460 UP, w tym 420 uczniów (198dz.+222chł.) oraz 40 nauczycieli (39K+1M) z placówek prow. kształcenie ogólne: SP w Jastkowie
(106dz.+117chł.); SP w Snopkowie (51dz.+59chł.); SP w Tomaszowicach (41dz.+46chł.), woj. lubelskie. Zadania: Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów obejmujące: ICT (w tym w oparciu o system VCC i ECCC), przedmioty matematyczno-przyr. (w tym
prowadzone metodą eksperymentu) i językowe -Kursy zawodowe podnoszące kompetencje z zakresu ICT i metody eksperymentu oraz wykorzystywania ezasobów dydakt. dla nauczycieli przedmiotów ogólnych (kursy realizowane w systemie VCC i zakończone zew. certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji) Doposażenie szkół w zakresie pracowni przyrodniczych oraz narzędzi TIK

GMINA JASTKÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 024 393,38

1 024 393,38

870 734,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej w Woli Gułowskiej

Głównym problemem, na który odpowiedź stanowi projekt są niskie kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Gułowskiej oraz niezadawalające
wyniki uczniów tej szkoły z egzaminów zewnętrznych. Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Woli Gułowskiej w okresie od 01.12.2017 do
30.06.2019. Wsparciem objętych zostanie 120 uczniów/nic (60 uczennic i 60 uczniów). W celu zniwelowania w/w problemów ramach projektu realizowane będą
zajęcia: rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia prowadzone metodą eksperymentu. Wsparciem obejmiemy również
25 nauczycieli w tym 23 kobiet i 2 mężczyzn. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie: kształtowania umiejętności i właściwych postaw uczniów kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, edukacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego,
podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz
doposażone zostaną pracownie: przyrodnicza, matematyczna. Efektem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności
na rynku pracy u 90 % uczniów tj. 108 os. w tym 54 uczennic i 54 uczniów, poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych w
zakresie nowoczesnych metod nauczania 80% nauczycieli tj 20 osób w tym 19 kobiet i 1 mężczyzn ze szkły objętej wsparciem w terminie do 30.06.2019 r.

RPLU.12.02.00-06-0020/17

GMINA ADAMÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

373 831,34

373 831,34

317 756,63

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-12-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Mełgiew

Cel: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w: SP w Dominowie, SP w Krępcu, SP i GIM w ZS w Mełgwi, SP w Podzamczu - woj. lubelskie do końca VIII.2019r.
poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 249 uczniów (119K) i kursów zawodowych dla 45 nauczycieli (36K) przedm. ogólnych z w/w szkół oraz
doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni TIK (wszystkie szkoły z projektu). Poprzez realizację w/w celów projekt jest zgodny z SZOOP RPO
woj. lubelskiego dla działania 12.2. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek
systemu w tym zakresie. Zadania: -zajęcia z zakresu ICT, językowe i matematyczno - przyrodnicze dla uczniów z w/w szkół, prowadzące do rozwijania kompetencji
kluczowych -kursy zawodowe prowadzące do nabywania kwalifikacji skierowane wyłącznie do nauczycieli ze szkół objętych wsparciem -doposażenie pracowni
przyrodniczych i pracowni TIK -doradztwo edu.-zawodowe -indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edu. Grupa docelowa: 249 uczniów
kształcenia ogólnego, 45 nauczycieli i 4 szkoły realizujące kształcenie ogólne z obszaru gminy Mełgiew (obszar wiejski). Zaplanowane do osiągnięcia wskaźniki:
rozwój kompetencji kluczowych u min. 90% uczniów i nabycie kwalifikacji zawodowych u 100% nauczycieli objętych wsparciem. Projekt realizowany w okresie:
I.2018-VI.2019r.

RPLU.12.02.00-06-0021/17

GMINA MEŁGIEW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 228 086,41

1 228 086,41

1 043 873,44

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.12.02.00-06-0019/16

Poławiacze pereł

Cel główny projektu: Wielostronne wsparcie 192 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych poprzez przygotowanie 26 nauczycieli i wdrożenie do
praktyki szkolnej programów własnych do zajęć dodatkowych z języka angielskiego, matematyki i informatyki metodą blended learning w okresie
III.2017–XII.2019. Głównym rezultatem jest objecie192 uczniów wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie Grupę docelową stanowią
uczniowie obecnych klas I-III, IV,V, (tj. ucz. który ukończyli ww. klasy w czerwcu 2016r.) oraz nauczyciele 1) uczniowie klasy I i II - SP nr 5, łącznie 162 os. w tym
90K, w wieku 7-8 lat (zad. 1 i 2), co stanowi 18,22% wszystkich uczniów szkoły stan na 30.06.2016,; 2) uczniowie klasy III, IV,V, - Sp nr 5, łącznie 30 os. w tym 16K,
w wieku 9-12 lat (zad. 3), co stanowi 6,07% wszystkich uczniów szkoły stan na 30.06.2016; 3) nauczyciele zatrudnieni w SP nr 5, łacznie 26 os. w tym 25K, w wieku
mieszczącym się w przedziale 25-56 lat (zad. 4), co stanowi 56,52% wszystkich nauczycieli szkoły, stan na 30.06.2016; Projekt zakłada realixację czretech zadań.
tj. -Organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (KOMPETENCJE MATEMATYCZNE / JĘZYKOWE / INFORMATYCZNE), z
uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) - REALIZOWANE DLA UCZNIÓW W RAMACH ZAD. 1,2,3 organizacje zajęć dla nauczycieli celem podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii i sprzętu elektronicznego, w
szczególności mobilnego oraz platformy e-learningowej oraz wzajemnego uczenia się i wymiany doswiadczeń w ramach pracy sieci współpracy i samokształcnia
ZAD. 4

RPLU.12.02.00-06-0023/16

MIASTO CHEŁM/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

377 045,66

377 045,66

320 488,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2020-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

SZKOŁA MOCNYCH FUNDAMENTÓW

Cel:podwyższenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w St.Łukowskim (woj.lubelskie)poprzez wyposażenie pracowni przyrodniczych
i ICT,zapewnienie dostępu 140UCZ do dodatkowych zajęć edukacyjnych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz podwyższenie kompetencji
i/lub kwalifikacji zawod.16NAUCZ do 31.07.2019. Grupa docelowa:1 szkoła podstaw.wchodząca w skład Zespołu Oświatowego w St.Łukowskim,w tym 140UCZ i
16NAUCZ szkoły podstaw. Rezultaty -120UCZ nabędzie kompet.klucz.po opuszczeniu programu, -16NAUCZ.uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po
opuszczeniu programu, -140UCZ,16NAUCZ objętych wsparciem w P, -1 szkoła wykorzyst.pracow.przedm.do zaj.eduk. -1 szkoła doposaży pracownie w sprzęt TIK i w
pracownie przedmiotowe Zadania: 1.Dodatk.zaj.dydakt.-wyrównaw. 2.Dodatk.zaj.rozwijające uzdol. 3.Tworzenie i realizacja zaj.w klasach o nowatorskich
rozwiązaniach 4.Rozwój kompet.cyfrowych ucz. 6.Współpraca z otoczeniem zewn. 7.Wyjazdy eduk. 8.Podnoszenie komp.nauczycieli w zakresie korzystania z
nowoczesnych metod,technologii i sprzętu 9.Doradz.edukacyjno-zawodowe oraz pomoc psych.-pedagog. 9.Wyposażenie pracowni dla przedm.przyrodn.
11.Wyposażenie pracowni ICT 12.Doposażenie w specjalist.sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych,edukacyjnych lub psychofizycznych oraz
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specj.potrzebami edukacyjnymi Działania w P stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez szkołę
przed rozpoczęciem realizacji P i nie zastąpią obowiązkowego finansowania krajowego przewidzialnego w krajowych przepisach prawnych.P zgodny z
prawodawstwem krajowy,PZP,SZOOP Proces nabycie kompetencji przez UCZ/NAUCZ w P zgodny z zakresem określonym w Wytycz.w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (I- zakres,II-wzorzec,III-ocena,IV-porównanie).SP opracuje wykaz wymagań i kryteria
ich oceny dla poszcz.komp.klucz.w P. Zaj.realizowane będą w oparciu o własne

RPLU.12.02.00-06-0024/16

MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

727 507,50

727 507,50

618 381,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Dobry start - lepsza przyszłość

Projekt DOBRY START - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych 63 uczniów Szkoły Podst. w Zaraszowie poprzez stworzenie warunków RPLU.12.02.00-06-0024/17
efektywnego uczenia się oraz rozwój umiejętności indywidualnego podejścia do ucznia 15 nauczycieli (N) SP w okresie od 01.06.2018r. do 31.07.2020r. Główne
rezultaty: - rozwój u 15 Nauczycieli kompetencji metodycznych i cyfrowych, w tym wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie
wynikającym z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły i jej uczniów. Nabytą wiedzę i umiejętności zastosują w pracy z uczniami dobierając nowoczesne metody
nauczania, projekt edukacyjny, eksperyment, z szerokim wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i TIK. Będzie to wyzwalać u uczniów kreatywność i otwartość na
uczenie się, a tym samym wpłynie na jakość edukacji i lepsze przygotowanie do rynku pracy - rozwój u 63 Uczniów nowych kompetencji kluczowych istotnych na
rynku pracy w zakresie podstawy programowej szkoły podstawowej poprzez: aktywny udział w interdyscyplinarnym projekcie edukacyjnym opartym na
badaniach środowiska przyrodniczego, obliczeniach, obserwacjach, planowaniu i projektowaniu; rozwój matematycznego myślenia, wyobraźni przestrzennej i
umiejętności programowania cyfrowego; rozwój umiejętności matematycznych, sprawności posługiwania się j. obcym i wykorzystania TIK; zmniejszenie
dysproporcji uczniów ze względu na niepełnosprawności, dysfunkcji rozwojowych i edukacyjnych - wykorzystywanie przez szkołę sprzętu TIK do prowadzenia
zajęć edukacyjnych - wykorzystywanie przez szkołę doposażonej pracowni przedmiotowej (przyrodniczej) do prowadzenia zajęć edukacyjnych Działaniami
projektu będą objęci wszyscy uczniowie (63 os), w tym 20os. z dysfunkcjami rozwojowo-edukacyjnymi i wszyscy nauczyciele (15os)Szkoły Podstawowej w
Zaraszowie. Projekt zawiera 3 zadania: 2 skierowanie do uczniów, 1 do nauczycieli. 1. Rozwój kompetencji Uczniów 2. Zajęcia specjalistyczne 3. Rozwój
kompetencji Nauczycieli

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI ZARASZÓW I OKOLIC

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

252 943,75

252 943,75

215 002,18

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2020-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

W świat z tornistrem pełnym kompetencji

CEL PROJEKTU: Podwyższenie jakości kształcenia ogólnego w 9 szkołach w gminie Krzywda (6 szkół podst,2 szkół gimn, 1 szk podst z kl gim ) z terenu
woj.lubelskiego poprzez doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zapewnienie dostępu 795 uczniom do dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
podwyższenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 78 nauczycieli w terminie do 06.2019. REZULTATY: -676 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po
opuszczeniu programu, -71 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu, -9 szkół będzie wykorzystywało pracownie
przedmiotowe oraz sprzęt TIK do prowadzenia zajęć. -795 Ucz i Nli zostanie objętych wsparciem, -9 szkół doposaży pracownie w sprzęt TIK oraz pracownie
przedmiotowe. GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli 9 publicz.szkół kszt.ogólnego położonych na terenach wiejskich
(kryt.premiujące 4) w Gminie Krzywda znajdujących się w wykazie szkół lub placówek systemu oświaty, kt.osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali
woj.lubelskiego (kryt.formalne specyficzne 1). Gr.docelowa objęta bezpośrednio wsparciem w ramach projektu to 795 uczniów(455 Dz,340Ch) z 9 szkół (6 SP,2 SG
1SPG) oraz 78 nauczycieli (66K,12M) z 9 szkół (6 SP,2 SG, 1SPG). ZADANIA: 1.ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 2.POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
3.ZAJĘCIA ORGANIZOWANE POZA SZKOŁĄ-WYJAZDY EDUKACYJNE 4.KURSY,SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KOMPET./ KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI
W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH METOD,TECHNOLOGII I SPRZĘTU 5.WYPOSAŻENIE PRACOWNI Działania w P stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły
przed rozpoczęciem realizacji P i nie zastąpią obowiązkowego finansowania krajowego przewidzialnego w krajowych przepisach prawnych.P zgodny z
prawodawstwem krajowy,PZP,SZOOP. Proces nabycie kompetencji przez UCZ/NAUCZ w P zgodny z zakresem określonym w Wytycz.w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

RPLU.12.02.00-06-0025/16

GMINA KRZYWDA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 939 704,30

1 939 704,30

1 648 748,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

"Warto Wiedzieć Więcej - Program podnoszenia kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie"

Włodawa jest 13-tys. miastem o niskim standardzie życia mieszk. Lokalnym problemem jest niski poziom dochodów mieszk., który przekłada się na niewielkie
zasoby gospod. dom. przeznaczane na edukację. Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa nr 3 kształcąca 604 uczniów. Potrzeby edukacyjne szkoły
wynikają w szczególności z rozszerzenia zakresu nauczania oraz zwiększenia ilości uczniów w szkole w klasach VII i VIII (około 150 uczniów), w związku z reformą
systemu edukacji od września 2017 r. Celem głównym proj. jest wzrost kompetencji kluczowych na runku pracy u 180 uczniów SP 3 we Włodawie, przez
podniesienie jakości kształcenia w szkole. Cel wynika z diagnozy potrzeb eduk. Złagodzony zostanie problem niedostatecznego poziomu kompet. kluczowych u
dzieci, brak właściwych postaw i motywacji, utrudniony dostęp do edukacji ogólnej, związany ze środow. rodzinnym uczniów, z podstaw. probl. społ.-gospod. tj.
ubóstwem, wykluczeniem społ., bezrobociem. /np. brak środków finans. by zapewnić dodatkowe godziny nauki jęz. obcych/ Głowne działania projektu
to:Organizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy (720 h. zajęć z jęz. angielskiego, 720 h. zajęć z matematyki,150 h. zajęć z
przyrody,180 h. zajęć z informatyki)Podnoszenie kompetencji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i
sprzętu w zakresie ITCUdzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznejWyposażenie pracowni przedmiotowych - kompleksowe doposażenie pracowni
przyrodniczej oraz dwóch pracowni matematycznych i dwóch pracowni ICT w sprzęt ( w tym komputerowy) i wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć. Liczba
uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie to 240 osoby. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 45
osób. W ramch projektu zorganizowany zostanie wyjazd edukacyjny do Centrum Kopernika w Warszawie dla 40 uczniów oraz 2 wyjazdy na warsztaty dla 80
dzieci do Lublina, do B

RPLU.12.02.00-06-0025/17

GMINA MIEJSKA WŁODAWA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

486 006,66

486 006,66

413 105,66

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w SP1, SP4, SP5 w mieście Krasnystaw w woj.lubelskim do końca VI.2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć
dydaktycznych dla 494 uczniów (244K) i kursów zawodowych dla 81 nauczycieli (65K) przedm. ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów
przyrodniczych i ICT w szkołach objętych wsparciem. Działania te mają na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i
umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji celu zgodnego z 12.2 z SZOOP woj. lubel. osiągnięte
zostaną rezultaty: - nauczyciele przed. ogólnych uzyskają nowe kompetencje zawodowe, w szczeg. w zakresie cyfrowym oraz TIK w nauczaniu, co poprawi jakość
ich pracy i przełoży się na rozwój uczniów w/w SP; - uczniowie uzyskają dodatkowe umiejętności i rozwiną już posiadane umiejętności w zakresie kreatywności,
innowacyjności i pracy zesp. a także kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętności uczenia się. - placówki poprawiają jakośc
świadczonych usług dzięki wykorzystaniu doposażonych pracowni ICT i przyr. Cel zrealizowany do końca VI 2018r. Okres realizacji proj.: IV2017-VI2018r.
Zrealizowane zadania: 1. Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów obejmujące wyłącznie: ICT (w tym w oparciu o system VCC i ECCC), przedmioty
matematyczno-przyr. i językowe. 2. Doradztwo edukacyjno - zawodowe. 3. Kursy zawodowe podnoszące kompetencje ICT nauczycieli przedmiotów ogólnych, w tym
w zakresie zakupionego sprzętu i narzędzi TIK. Kursy realizowane w systemie VCC i zakończone zewnętrzną certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji. 4.
Doposażenie w/w szkół w zakresie pracowni przyrodniczych oraz narzędzi TIK. Wn. zakłada, że dzięki realizacji w/w działań wszyscy uczniowie nabęda
kompetencje kluczowe oraz wszyscy nauczyciele rozwiną kompetencje potw. zewnętrzną certfikacją. Projekt realizowany w Partnerstwie: JST oraz podmiot
prywatny.

RPLU.12.02.00-06-0026/16

MIASTO KRASNYSTAW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 132 537,08

1 132 537,08

962 656,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Nasze Szkoły - Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, a także kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej u min. 80% spośród 526 uczniów (263DZ,273CH) 5 szkół podstawowych, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia
(UCZ), szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), poszerzenie kompetencji zawodowych u 100% spośród 51 nauczycieli/ek (N) oraz
unowocześnienia zaplecza dydaktycznego szkół z gm. Cyców do 29.02.2020 r. Grupą docelową projektu jest 5 szkół z terenu gminy wiejskiej Cyców osiągających
najniższe wyniki w nauce oraz 526 uczniów szkół podstawowych, w tym 253 dziewczynki i 273 chłopców (kl.I-VIII) oraz oraz 51 nauczycieli (48 kobiet i 3
mężczyzn). Zadanie, które przewidziane są do realizacji w ramach projektu: 1. PRACOWNIE MATEMATYCZNE, PRZYRODNICZE I TIK 2. SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI 3.
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE 4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE - J. OBCE 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE - MATEMATYKA,
PRZYRODNICZE I INFORMATYKI 6. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE Efektem realizacji projektu będzie nabycie/poszerzenie kompetencji kluczowych wśród
421 UCZ, podwyższenia kompetencji zawodowych przez 51 nauczycieli oraz unowocześnienie pomocy, materiałów dydaktycznych i zmodernizowanie pracowni
przyrodniczych i matematycznych. Wpłynie to zwiększenie atrakcyjności szkół w środowisku lokalnym oraz zwiększenie jakości świadczenia przez nie usług
edukacyjnych.

RPLU.12.02.00-06-0027/17

GMINA CYCÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 683 134,40

1 683 134,40

1 430 664,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2020-02-29

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Ku przyszłości

Celem Projektu KU PRZYSZŁOŚCI jest rozwój kompetencji kluczowych 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie poprzez doskonalenie kompetencji
pedagogicznych i cyfrowych 9 nauczycieli oraz zorganizowanie w szkole warunków efektywnego uczenia się w okresie od 01.08.2018r do 31.07.2020r. Główne
rezultaty: - Nauczyciele (9os) rozwinie swoje kompetencje metodyczne i cyfrowe, w tym wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
zakresie wynikającym z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły i jej uczniów, a 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje w zakresie pracy z uczniami z
niepełnosprawnościami. Nową nabytą wiedzę i umiejętności nauczyciele zastosują w pracy z uczniami bezpośrednio po każdym module szkolenia z szerokim
wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i TIK. - Uczniowie (40os) nabędą nowe kompetencje kluczowe istotne na rynku pracy w zakresie podstawy programowej
szk. podst. poprzez aktywny udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych eksperymentalnymi metodami z wykorzystaniem TIK. Wyrównają braki wiedzy i umiej.
z matematyki, przyrody i j.angielskiego; wzmocnią motywację do uczenia się wg zasad zrównoważonego rozwoju człowieka; nauczą się matematycznego i
naukowego myślenia, rozwiną wyobraźnię przestrzenną; będą lepiej przygotowani do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez rozwój umiej.
programowania cyfrowego i sprawnego komunik. się w j. angielskim; rozwiną kompetencje przyrodnicze w oparciu o eksperymenty. Poprawi się przygotowanie
uczniów do rynku pracy, w tym uczniów z niepełnosprawnościami. - szkoła wykorzysta sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. - szkoła wykorzysta
doposażoną pracownię przedmiotową (przyrodniczą) do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Grupą docelową są wszyscy uczniowie 40os., w tym 13 z dysfunkcjami
rozwojowo-edukac. oraz wszyscy nauczyciele 9os. Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie. Główne zadania: 1. Rozwój kompetencji uczniów 2. Zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne 3. Szkolenia nauczyci

RPLU.12.02.00-06-0030/17

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-KULTURALNE NA RZECZ ROZWOJU WSI NOWY I STARY
ANTONIN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

233 831,25

233 831,25

198 756,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2020-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu

Celem gł proj jest wzrost rozwoju kompet klucz, postaw i umiejętności potrzebnych na rynku pracy u uczniów-z uwzględnieniem ind. podejścia do uczniów w 4
szkołach podstawowych z ter. gminy Ryki do 31 XII 2019 r. GŁÓWNE WSKAŹNIKI REZULTATU: * Liczba ucz, którzy nabyli kompet. klucz. po opuszcz.progr: 253 os.
(148 dz) * Liczba n-li, którzy nabyli kompetencje po opuszcz. programu: 65 n-li (61 K) GŁÓWNE WSKAŹNIKI PRODUKTU:* Liczba ucz. objętych wsparciem w zakresie
rozwijania komp. klucz. w progr. 266 os.(155 dz), * Liczba n-li objętych wsparciem w progr: 68 n-li (64 K), * Liczba szkół wyposaż. w ramach progr. w sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć eduk.: 3, *Liczba szkół, których pracownie przedm. zostały doposażone w programie:4 *.Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie komp.
cyfrowych:23 os.(10 dz) GRUPY DOC: 266 U (uczniów), w tym do 155 dziewcząt i 68 N (nauczycieli), w tym 64 Kobiety - z 4 szkół podst z gminy Ryki: SP w
Leopoldowie, SP w Swatach, SP w Starym Bazanowie, SP nr 2 w Rykach. GŁÓWNE DZIAŁANIA:a) zajęcia dod. kształt. komp.i klucz. (j. angielski, matematyka,
zaj.naukowo-techniczne, zaj. umiej. uczenia się, informatyka) oraz szkolenie dla n-li.rozwijanie komp. klucz. ucz.z wykorz.TIK; b) tworzenie w szkołach warunków
do nauczania eksperym, w tym szkolenia dla n-li w tym zakresie ,c) zajęcia dla ucz. ze specj. potrzebami edukac.:logopedyczne . OKRES REALIZACJI PROJ.:
01.001.2018- 31.12.2019r. OBSZAR REALIZACJI PROJ.:gmina Ryki (WL).

RPLU.12.02.00-06-0032/17

GMINA RYKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

644 000,10

644 000,10

547 400,08

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Cel główny projektu, zgodnie z metodyką SMART: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, poprzez realizację dodatkowych zajęć RPLU.12.02.00-06-0033/17
dydaktycznych dla 104 uczniów i uczennic (55dz,49 chł) i 30 nauczycieli/ek (15K,15M), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych
postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w
sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć do końca XII.2019r. Grupa docelowa: -Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświat prow
kształcenie ogólne (z wył szkół dla dorosłych) 30 os (15K,15M), w tym 26os. z T: (13K+13M) oraz 4os. z ZSZ: (2K+2M) -Uczniowie szkół i placówek prowadzących
kształcenie ogólne (z wył szkół dla dor) – 104os (55K,49M), w tym 84os. z T: (45dz.+39chł.) oraz 20os. z ZSZ: (10dz.+10chł.) Gł. rezultaty: -nauczyciele przed.
ogólnych uzyskają nowe kompetencje zawodowe, co poprawi jakość ich pracy i przełoży się na rozwój uczniów -uczniowie uzyskają dodatkowe umiejętności i
rozwiną już posiadane umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zesp. a także kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz
umiejętności uczenia się -placówki poprawiają jakośc świadczonych usług dzięki wykorzystaniu doposażonych pracowni ICT i przyr. Zadania: -Zajęcia
podnoszące kompetencje kluczowe uczniów obejmujące: ICT (w tym w oparciu o system VCC), przedmioty matematycznoprzyr. (w tym prowadzone metodą
eksperymentu) i językowe -Kursy zawodowe podnoszące kompetencje z zakresu ICT i metody eksperymentu oraz wykorzystywania e-zasobów dydakt. dla
nauczycieli przedmiotów ogólnych (kursy realizowane w systemie VCC i zakończone zew. certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji) -Doposażenie szkół w
zakresie pracowni przyrodniczych oraz narzędzi TIK Projekt realizowany w Partnerstwie: JST oraz podmiot prywatny.

POWIAT HRUBIESZOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

834 597,38

834 597,38

709 407,77

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz

Wzrost poziomu nauczania w SP6 poprzez wyposażenie i doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne oraz wprow. zajęć matemat., TIK,
przyrodniczych, j. angielskiego, opartych na pracy zespołowej, które rozwiną innowacyjność, kreatywność i chęć doświadczeń oraz umożliwią nabycie kompet.
klucz., a także doprowadzą do wyrów. szans edukac., zmniejszą dysproporcje w osiąg. edukac. oraz pozwolą na rozwój zainter. u 412 uczniów do końca 06.2019
Rezultaty:Osiągnięcie założeń i celu RPO WL412 Beneficjentów nabędzie kompet. kluczowe po opuszczeniu programuUczest. osiągną lepsze wyniki w nauceUczest.
bedą mogli rozwijać swoje zainteresowania w czasie wolnym.Wzrośnie o 1 liczba szkół miejskich, w skali miasta, woj. lubel. i kraju, wykorz. sprzęt TIK do
prowadzenia zaj. edukac.Wzrośnie o 1 liczba szkół miejskich, których pracownie przedm. zostaną doposażone w programie i których funkcjonalność zostanie
osiągnięta w okresie do 6 m-cy od daty zakończenia realizacji projektuPo zakończeniu projektu doświadczenia i wyposażenie wykorzystane będzie zarówno do
realizacji podstawy programowej, realizacji zajęć pozalek. przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Grupą docelową są uczniowie/uczennice klas I – VI SP
nr 6 w liczbie 412 osób. Głównymi zadaniami projektu są: 1. Zajęcia z matematyki 2. Zajęcia z j. angielskiego 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania:z
programowaniaz grafiki komp. i video i programowaniaz przyrody 4. Wyposażenie pracowni informatycznej i doposażenie pracowni przyrodniczej Zajęcia realiz.
będą śr. 2h/tydz. oraz w ferie zimowe. Zaj. rozwijające zainteresowania lub wyrównujące braki edukacyjne, zależnie od stwierdzonych potrzeb uczniów. Zajęcia w
formie warsztatów edukacyjnych prowadzone metodami aktywizującymi z wykorzyst. sprzętu TiK oraz pomocy dyd. zakupionych w projekcie. Tematyka i spos.
realizacji zaj. będą zawierały przekaz niestereotypowy, ukierunkowany na równość szans K i M w obszarze edukacji.

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM.
ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, W KTÓREGO SKŁAD WCHODZI SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 6

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

628 441,24

628 441,24

534 175,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy

Cel: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w: LO w ZS nr 1 i LO w ZS nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, SP, GIM, ZSZ w Specjalnym Ośrodku SzkolnoRPLU.12.02.00-06-0035/17
Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim - woj. lubelskie do końca VI.2019r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 340 uczniów (178K) i
kursów zawodowych dla 38 nauczycieli (33K) przedm. ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni TIK tych szkół.
Działania te mają na celu podniesienie u min. 306 uczniów (90%) kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
uwzględniając potrzeby os. z niepełnosp. (wsparcie dla min. 62ON). Zadania: -zajęcia z zakresu ICT, językowe i matematyczno przyrodnicze dla uczniów z w/w
szkół, prowadzące do rozwijania kompetencji kluczowych -kursy zawodowe prowadzące do nabywania kwalifikacji i kompetencji skierowane wyłącznie do
nauczycieli ze szkół objętych wsparciem -doposażenie pracowni przyrodniczych i pracowni TIK -indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edu.
Grupa docelowa: 340 uczniów kształcenia ogólnego, 38 nauczycieli i 5 szkół realizujących kształcenie ogólne z obszaru powiatu Tomaszowa Lubelskiego.
Zaplanowane do osiągnięcia wskaźniki: rozwój kompetencji kluczowych u min. 90% uczniów i nabycie kwalifikacji zawodowych u 100% nauczycieli objętych
wsparciem. Projekt realizowany w okresie: I.2018-VI.2019r w Partnerstwie: JST i Instytucja Rynku Pracy.

POWIAT TOMASZOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 472 529,60

1 472 529,60

1 251 650,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompleksowe wsparcie kształcenia ogólnego w gminie Urzędów

Cel: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w: SP w Bobach Kolonii, SP w Moniakach, SP i GIM w Skorczycach, SP w Leszczynie, SP, GIM i LO w Urzędowie - woj. RPLU.12.02.00-06-0036/17
lubelskie do końca XII.2019r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 393 uczniów (214K) i kursów zawodowych dla 47 nauczycieli (40K)
przedm. ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych (wszystkie szkoły z projektu) i pracowni TIK (6 szkół, bez GIM w
Skorczycach i LO w Urzędowie). Poprzez realizację w/w celów projekt jest zgodny z SZOOP RPO woj. lubelskiego dla działania 12.2. Realizacja wsparcia jest
dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu w tym zakresie. Zadania: -zajęcia z zakresu ICT,
językowe i matematyczno - przyrodnicze dla uczniów z w/w szkół, prowadzące do rozwijania kompetencji kluczowych -kursy zawodowe prowadzące do nabywania
kwalifikacji skierowane wyłącznie do nauczycieli ze szkół objętych wsparciem -doposażenie pracowni przyrodniczych i pracowni TIK Grupa docelowa: 393
uczniów kształcenia ogólnego, 47 nauczycieli i 8 szkół realizujących kształcenie ogólne z obszaru gminy Urzędów (obszar wiejski). Zaplanowane do osiągnięcia
wskaźniki: rozwój kompetencji kluczowych u min. 90% uczniów i nabycie kwalifikacji zawodowych u 100% nauczycieli objętych wsparciem. Projekt realizowany w
Partnerstwie: JST, NGO oraz Instytucja Rynku Pracy w okresie: sierpień 2018r.-grudzień 2019r.

GMINA URZĘDÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 136 719,08

1 136 719,08

966 211,21

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine.

cel: podniesienie poziomu nauczania w SP3 w Białej Podl. poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego, roz. kompetencji kluczowych,
podniesienie jakości kształcenia, indywidualizacja pracy z ucz. o spec potrzebach edu. Rezultaty: nie mniej niż 90%ucz podniesie swoje kompetencje kluczowe.
Ucz będą uczestniczyli w zaj. roz kompetencje kluczowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia się i TIK. 52 (46k,6m) n-eli podniesie swoje kompetencje w
zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu, co spowoduje, nie mniej niż 70% zaj będzie prowadzonych z wykorzystaniem TIK Wsparciem
zaj. specjalistycznymi zostanie objętych 122 ucz (43k; 79m) ze specyficznymi trudnościami: u 32 ucz (20m12k) nastąpi poprawa zachowania- zaj. socjo, nie mniej
niż 90% ucz - nabędzie umiej poprawnej wymowy - zaj. logopedyczne, nie mniej niż u 90% ucz objętych zajęciami dyd-wyrów nastąpi wzrost wiedzy, co najmniej o
25% - zajęcia dyd -wyr, 100% ucz z orzeczeniem zostanie objętych zaj. specjalistycznymi (2m) 192 ucz. (96m;96k) kl. 1 i 4 zostanie objętych zaj. umożliwiającymi
zaklimatyzowanie się w gr. rówieśniczej. Zostaną doposażone prac. co umożliwi stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizacji pracy
z ucz o spec potrzebach edu. wsparciem psych zostanie objętych nie mniej niż 60 ucz (30k;30m) i 40 rodziców (20k; 20m) Gr. docelowe: uczniowie SP3 wiek 7-13
(276m, 276k) , nauczyciele (46k, 6m), rodzice (20k, 20m) Gł zadania zaj rozw kluczowe
kompetencje, psychoedukacyjnych,specjalistycznych,rewalidacyjnych,szkolenia dla n-eli ,doposażenie pracowni,wsparcie psych. Proj zakłada: doposażenie i
towrzenie prac. międzyszkolnej (Kryterium premiujące nr 1)(KP) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy będących produktami proj
innowacyjnych,zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramachPOKL KPnr 3 roz. kompetencji cyfrowych ucz poprzez naukę programowania Komplementarność
projektu: KPnr5podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji n-eli

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII
KONOPNICKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 725 736,82

1 725 736,82

1 466 876,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Od węgielka do diamentu

cel: podniesienie poziomu nauczania w SP2 w Białej Podl. poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego, rozwój kompetencji kluczowych,
RPLU.12.02.00-06-0038/16
podniesienie jakości kształcenia, indywidualizacja pracy z uczniem o specj. potrzebach eduk. Rezultaty: nie mniej niż 90% uczniów podniesie swoje kompetencje
kluczowe. Ucz. będą uczestniczyli w zaj. rozwijających komp. kluczowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia się i TIK. 37(36k,1m) n-eli podniesie swoje
komp. w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu, co spowoduje, nie mniej niż 70% zajęć będzie prowadzonych z wykorzystaniem TIK.
Wsparciem zaj. specjalistycznymi zostanie objętych 86ucz (30k; 56m) ze specyficznymi trudnościami: u 22uczniów (15m;7k) nastąpi poprawa zachowania)- zaj.
socjo, nie mniej niż 90% ucz - nabędzie umiejętności poprawnej wymowy - zaj.logoped., nie mniej niż u 90% uczniów objętych zajęciami dyd-wyrów nastąpi wzrost
wiedzy, co najmniej o 25% - zajęcia dydaktyczno -wyr, 100% uczniów z orzeczeniem zostanie objętych zajęciami specjalistycznymi (2 k) 160 ucz. (80m;80k) kl. 1 i 4
zostanie objętych zajęciami umożliwiającymi zaklimatyzowanie się w grupie rówieśniczej. Zostaną doposażone pracownie, co umożliwi stworzenie warunków do
nauczania eksperymentalnego i indywidualizacji pracy z ucz. o specj. potrzebach eduk. Gr. docelowe: ucz. SP2 (223m, 223k) , nauczyciele (36k, 1m). Gł. zadania:
zaj. rozwijające kluczowe kompetencje, zaj. psychoedukacyjne, zaj. specjalistyczne, zaj. rewalidacyjne, szkolenia dla n-eli , doposażenie pracowni. Proj. zakłada: ?
doposażenie i towrzenie prac. międzyszkolnej (Kryterium premiujące nr 1) (KP) ? wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy będących produktami proj
innowacyjnych,zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramachPOKL KPnr 3 ? roz. kompetencji cyfrowych ucz poprzez naukę programowania Komplementarność
projektu: KP nr 5 ? podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji n-eli w zakresie ped spec KPnr 6

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ
PODLASKIEJ/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BOHATERSKICH LOTNIKÓW PODLASIA W
BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 651 489,30

1 651 489,30

1 403 765,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

RPLU.12.02.00-06-0034/16

RPLU.12.02.00-06-0037/16

Laboratorium wiedzy

Cel główny: Wyższa jakość oferty edukacyjnej w 2 szkołach podstawowych w Gminie Kock oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów tych szkół do 2019
r., dzięki doposażeniu szkół, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i
kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 210 uczennic i 177 uczniów. Grupa docelowa projektu to nle i uczniowie 2 szkół, dla kt. organem prowadzącym jest Gmina Kock: SPKock i SPPoizdów. Projekt obejmuje swym zakresem: stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz stosowania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, dzięki szkoleniom dla n-li oraz
doposażeniu pracowni przyrodniczych i ICT, w tym utworzeniu 1 pracowni międzyszkolnej organizację 2460 godz. zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreat., innow. oraz praca zesp.) poprawę kompetencji i umiejętności stosowania TIK wśród uczniów i n-li, w tym dzięki zaj. z programowania - organizację doradztwa eduk.-zawod.
Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przed rozp. jego realizacji. Skala działań prowadzonych przed rozp. realizacji proj. (nakłady środków na
ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stos. do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły w okresie 12 m-cy poprzedzających rozp. jego
realizacji (średniomiesięcznie).
Zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,
z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa”. Udostepnienie nastąpi w formie elektronicznej.
W związku z zakupem wyposażenia i pomocy TIK, każda ze szkół obj. wsparciem w okresie do 6 mcy od daty zak. proj. osiągnie funkcjonalności określone w
Regulaminie konkursu (s.23nn).

Rozwiń skrzydła - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Sławatyczach

RPLU.12.02.00-06-0039/16

GMINA KOCK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

991 026,60

991 026,60

842 372,61

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2019-07-09

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Projekt Rozwniń skrzydła zmierza do podniesienia jakości kształcenia w dwóch szkołach - szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sławatyczach. Od lat szkoly te
RPLU.12.02.00-06-0042/16
uzyskują słabe wyniki w egzaminach zewnętrznych. Realizacja tego projektu pozwoli na podniesienie poziomu kwalifikacji i komeptencji kluczowych 211
uczniów (105K, 6ON) jak również na podniesienie komp./ kwal. 20 nauczycieli (16K) prowadzących kształcenie ogólne naucz. mających wpływ na sposób real. zaj.
dydaktycznych. Zakres wsparcia wynika bezpośrednio z przepr. diagnozy i są skierowane tylko i wyłącznie do nauczycieli i uczniów danej szkoły. Poprzez zwiększ.
dost. do dobrej jakości kszt. ogólnego, w szczeg. poprzez organizację zaj. przyczyniających się do rozwoju komp. kluczowych na r. pracy oraz właściwych postaw
(kreatywność, innowacyjność oraz pr. zespołowa), jak również tworzenie w szk. warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizację pracy z ucz. o
spec. potrzebach eduk. i młodzieży niepełnosprawnej. W ramach proj. przeprowadzone zostaną:Pozalekcyjne warsztatowe zajęcia dydaktyczne w szk. podzielone
na zad. dla każdej ze szk.,Wyjazdy eduk. zwiększające z jednej str. atrakcyjność uczestnictwa w proj. ale ich gł. przesłaniem jest real. zaj. eduk. podczas wyj. lub
bezpośr. po nich. Wskazane zaj. przycz. się do rozw. zainteresowań ucz. poprzez zaszczepienie w nich ciekawości świata, co przekłada się na stawianie i realizacje
celów.Niezbędne zakupy potrzebne do podniesienia poziomu eduk. w szk. i realiz. zad. związanych z proj. zakład. i doposaż. pracowni tj. materiały dyd.Kształcenie
i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia ogólnegoDoradztwo edukacyjno-zawodowe oraz pomoc psychologiczna dla uczniów Poprzez real. tak
kompleksowego podejścia pr. przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WL 2014-2020 poprzez oferowanie w placówce dobrej jakości kszałcenia,
podniesienie u 211U kompetencji kluczowych, uwzględnianie indyw. potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

GMINA SŁAWATYCZE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

951 852,50

951 852,50

809 074,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-07-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Młodzi - Aktywni i Kreatywni!

Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie do 07.2019 r. u min. 569 uczniów [292K, 277M] z klas I-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły
RPLU.12.02.00-06-0042/17
Podstawowej nr 3, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
poprzez realizację wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb oraz podniesienie kompetencji u min.103 nauczycieli [86K, 17M] kształcenia ogólnego z
ww. szkół w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu poprzez cykl szkoleń oraz stworzenie w ww. szkołach warunków uczenia się
adekwatnych do potrzeb rynku poprzez doposażenie 3 pracowni ICT oraz 3 pracowni dla przedmiotów matematycznych i 3 pracowni dla przedmiotów
przyrodniczych. Efektem realizacji projektu będzie wzrost liczby uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe oraz wsparcie w indywidualnym rozwoju uczniów ze
SP w Kraśniku poprzez zapewnienie dostępu do dodatkowego wsparcia zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi danego ucznia,
stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie efektywnych działań edukacyjnych poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędny sprzęt (w tym wyposażenie
pracowni ICT, przyrodniczych i matematycznych), materiały dydaktyczne i realizację oferty doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli z tych szkół.

MIASTO KRAŚNIK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

812 721,49

812 721,49

690 813,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Szkoły równych szans w gminie Stoczek Łukowski

Cel P: Wyższa jakości kształcenia ogólnego w 9 szkołach w gm.Stoczek Łukowski (6 szkołach podstawowych i 3 gimnazjalnych) z woj.lubelskiego poprzez
wyposażenie pracowni TIK i przyrodniczych w sprzęt i pomoce dydakt.,zapewnienie dostępu 451ucz.do zaj.przyczyn.się do rozwoju
kompet.kluczowych(ICT,matemat.-przyrod.,jęz.obce)niezbędnych na ryn.pracy oraz właściw.postaw(kreatywności,innowacyjności,pracy zespołowej),w tym
indywidualizacja pracy z ucz.ze specjalnymi potrzebami edukacyj.oraz podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji zawod.72 naucz.w zakresie korzystania z
nowoczesnych metod,technologii i sprzętu do 31.07.2019. Grupa docelowa 9 szkół (6 podstawowych,3 gimnazjalnych) z gm.St.Łukowski; w tym 451UCZ,72NAUCZ.
Rezultaty -384UCZ nabędzie kompet.klucz.po opuszczeniu programu, -66NAUCZ.uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu, -461UCZ
i 72NAUCZ objętych wsparciem w P, -p szkół wykorzyst.pracow.przedm.do zaj.eduk. -8 szkół doposaży pracownie w sprzęt TIK i 9 w pracownie przedmiotowe
ZadaniaDodatk.zaj.dydakt.-wyrówn.i zaj.rozwijające uzdolnieniaProgramy rozwijania kompet.cyfrowych ucz.Zaj.organizowane poza szkołą.Doposażenie szkół w
specjalist.sprzęt do rozpoznaw.potrzeb rozwjowych,edukacyjnych lub psychofiz.oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii ucz.ze specjalnymi potrzebami
eduk.Wsparcie dla nauczycieli.Wyposażenie pracowni dla przedm.przyrodn.Wyposażenie pracowni TIKDoradztwo eduk.-zawod.i pomoc psych.-pedagog.w
szkołach Działania w P stanowią uzupełnienie działań prowadz.przez szkoły przed rozpoczęciem realizacji P i nie zastąpią obowiązkowego finansowania
krajowego przewidzialnego w krajowych przepisach prawnych. Proces nabycie kompetencji przez UCZ/NAUCZ w P zgod.z zakresem określonym w Wyt.w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-20 (4 etapy:zakres,wzorzec,ocena,porównanie).Programy zaj.oprac.w P będą upublicznione.P jest
zgodny z prawodastwem krajowy, PZP, SZOOP.P nie przewiduje pom

RPLU.12.02.00-06-0044/16

GMINA STOCZEK ŁUKOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 552 067,64

1 552 067,64

1 319 257,49

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Magia przyrody i matematyki

Celem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów przyczyniających się do rozwoju kompetencji ICT, matematyczno-przyrodniczych z
uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw: kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa oraz tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do
potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów przyrodniczych oraz pracowni ICT, co ma na celu
zwiększenie dostępu naszych uczniów do dobrej jakości kształcenia ogólnego. Głównymi rezultatami projektu będą:
1) zdobycie kompetencji kluczowych na rynku pracy przez uczniów takich jak kompetencje przyrodniczo- matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne oraz informatyczne, umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne inicjatywość oraz przedsiębiorczość.
2) podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez wytworzenie w szkole warunków do nauczania eksperymentalnego
3) wyposażenie pracowni przyrodniczej w pomoce dydaktyczne 4) doposażenie pracowni informatycznej w narzędzia technologii informacyjno- komunikacyjnej
Grupą docelową projektu będą uczniowie Szkoły Podstawowej we Wronowie w dwóch grupach wiekowych 7-11 lat oraz 12-16 lat w ilości 60 uczniów.
Główne zadania projektu: 1) zajęcia pozalekcyjne przyrodniczomatematyczne, których zakres tematyczny będzie wykraczał poza treści nauczania określone w podstawie programowej
kształcenia ogłonego oraz teści przekazywane uczniom na zajęciach będą łączyły wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin z zastosowaniem narzędzi
technologii informacyjno- komunikacyjnej. Zajęcia te będą prowadzone po lekcjach w blokach dwugodzinnych (1h w pracowni przyrodniczej, 2h w pracowni
informatycznej) w grupach 15 osobowych jednoczenie przez nauczycieli przyrody, matematyki i informatyki lub poza szkołą na wycieczkach edukacyjnych i
zielonych lekcjach. 2) wyposażenie pracowni przyrodniczej w pomoce dydaktyczne 3) doposażenie pracowni informatycznej w narzędzia technologii informa

RPLU.12.02.00-06-0045/17

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU WSI CUPLE, PŁOWIZNY, WRONÓW/SZKOŁA
PODSTAWOWA WE WRONOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

268 418,45

268 418,45

228 155,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Moje pasje - moje kompetencje.

Celem głównym jest rozwój u U 4 kompet. kluczowych: porozumiewanie się w j.obcych, komp. informatyczne, komp.matemat.- przyrodnicze z uwzględnieniem
rozwoju właściwych postaw: kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa, organiz. zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju
poznawczego i komp. społecz., zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiej. szkolnych przez Uze specjalnymi potrzebami eduk.,w tym:zaj.
rewalidacyjnych, psychoeduk. a także podnoszenie komp. cyfrowych n-li wszystkich przedm. w zakresie korzystania z narzędzi TIK zak. do szkół oraz włączania
narzędzi TIK do naucz. przedm., naucz. metodą projektu i zindywidualiz. technik uczenia się - praca z U o specj. potrzebach eduk. Rezultaty: 1. 356U (176K,180M),
którzy nabyli komp.kluczowe po opuszczeniu programu. 2. 32n-li(27K,5M),którzy nabyli komp. cyfrowe w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz włączania
narz.TIK do naucz. przedm.,naucz. metodą projektu, zindywidualiz. technik uczenia się - praca z U o specj.potrzebach eduk. 3. 9 szkół, w których pracownie
przedm.wykorzystują doposaż. do prowadzenia zaj. eduk. 4. 9 szkół, które wykorzystują sprzęt TIK do prowadzenia zaj. eduk. Grupą docelową jest
356U(176K/180M) w tym 5U(3K,2M) z niepełnospr., 32n-li(27K,5M) z 9 szkół położonych na terenie Gm. Tomaszów Lub., pow. tomaszowski, woj.lubelskie
osiagających najsłabsze wyniki według zał. nr 16 do Reg.Kon. Problemy i potrzeby gr.docelowej określa kompleksowa diagnoza przeprow.przez szkołę i
zatwierdzona przez organ prowadzący. Diagnoza precyzuje obszary problemowe i wskazane działania w celu podjęcia działań wyrównując. dysproporcje eduk.U
majacych trudności w speł. wymagań eduk.wynikajacych z podstawy progr. dla danego etapu eduk., realizację różnych form zaj. rozwijaj. eksperymentu, wsparcia
U z niepełnospr. W ramach P zreal. będą zadania: zaj.dyd.-wyr. i rozwij. z matematyki, j. ang., zaj. rozwij. z geografii,przyrody,informatyki, zaj.dla U z niepełnosp,
cykl

RPLU.12.02.00-06-0049/16

GMINA TOMASZÓW LUBELSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

968 323,72

968 323,72

823 075,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2018-07-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Równy start dla wszystkich. Program zwiększający dostęp do dobrej jakości kształcenia ogólnego w szkołach z terenu
gminy Biszcza

Cel, główne rezultaty: Zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów (U) objętych wsparciem, w 3 szkołach podstawowych (SP) i 1 gimnazjum (G) z terenu Gminy Biszcza do 30.06. 2018 r. poprzez: Wyposażenie/ doposażenie w 4 szkołach pracowni w narzędzia dla nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz pracowni ICT - Podniesienie umiejętności i
kompetencji zawodowych nauczycieli (N): *wszystkich przedmiotów - w zakresie stosowanie metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u U
kompetencji kluczowych: min. 90% N (z 32 N/ 26 K) objętych szkoleniem *przedmiotów przyrodniczych lub matematyki niezbędnych do prowadzenia procesu
nauczania opartego na metodzie eksperymentu: min. 90% N (z 10N/ 7K) objętych szkol. *wszystkich przedmiotów – w zakresie korzystania i włączania narzędzi TIK
w proces dydaktyczny: min. 90% N (z 41N/ 34 K) obj. szkol. - Podniesienie kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT), właściwych postaw i
umiejętności niezbędnych na rynku pracy u min. 70% U objętych wsparciem projektu (z 348 U/ 164 K), - Udzielenie doradztwa edukacyjno – zawodowego 150 U
(71K) oraz objęcie zajęciami specjalistycznymi U ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Grupa docelowa: 348 U SP i G w Gminie Biszcza oraz 41 N tych szkół
Zadania: 1/ Doposażenie 4 szkół w sprzęt, materiały i pomoce do pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT 2/Realizacja 3 modułów szkoleniowych dla N tych
szkół z zakresu: wykorzystywania w procesie dydaktycznym metod aktywnych , stosowania metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotowym, korzystania z TIK
w kształceniu U 3/ Objęcie 348 U zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe, w tym postawy potrzebne na rynku pracy – zajęcia w grupach 5-6 osób.
Poradnictwo edukacyjno – zawodowe dla U kl VI SP oraz kl III G. Zajęcia specjalistyczne dla U ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wycieczki edukacyjne
podnosząca i utrwalająca a

RPLU.12.02.00-06-0050/16

GMINA BISZCZA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 234 097,28

1 234 097,28

1 048 982,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Z NAUKĄ ZA PAN BRAT

Celem projektu jest podniesienie u 300 ucz. z terenu GS kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywność,
RPLU.12.02.00-06-0051/17
innowacyjność oraz praca zespołowa) oraz indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zwiększenie
dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego, dzięki organizacji zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów do 31.07. 2019r. Główne rezultaty:
zajęcia edukacyjne: 638h- majdan, 1218h Susiec, 821h Łosiniec. Szkolenia dla nauczycieli: 5, Szkolne Ośrodki Kariery: 3. Liczba doposaż. szkół: 3 Grupy docelowe:
300 uczniów oraz 50 nauczycieli ze szkół wiejskich dla których organem prowadzącym jest GS. Zaplanowane zajęcia dzielą sie na zajęcia rozwiające kompetncje
kluczowe na rynku pracy zajęcia dodatkowe i wyrównawcze z zakresu:ICT, matematyczno-przyrodnicze, języki obce), zajęcia specjalistyczne ( logopeda, psycholog,
pedagog) obejmujących kształtowanie własnej osobowości i postawy, poznanie samego siebie, nauka asertywności, działania w grupie, niwelowanie wad
rozowojowych; Zaj. z doradztwa zawodowego oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie nabycia kompetencji cyfrowych i podnoszenia kwalifikacji. Główne
zadania: ZADANIE I: Oferta zajęć edukacyjnych-szkoła podstawowa Susiec. ZADANIE II: Oferta zajęć edukacyjnych-szkoła podstawowa Łosiniec. ZADANIE III: Oferta
zajęć edukacyjnych-szkoła podstawowa Majdan Sopocki Pierwszy. ZADANIE IV: Kursy dla nauczycieli. ZADANIE V: Szkolny Ośrodek kariery przy SP w Suścu
ZADANIE V: Szkolny Ośrodek kariery przy SP w Majdanie Sop I ZADANIE VIII: Szkolny Ośrodek kariery przy SP w Łosińcu

GMINA SUSIEC

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

628 978,75

628 978,75

534 631,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Poznawać, Doświadczać, Rozumieć - wsparcie szkół w Gminie Miączyn

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, a także kreatywności,
RPLU.12.02.00-06-0052/17
innowacyjności i pracy zespołowej u 80% spośród 231 uczniów (105DZ,126CH) szkoły podstawowej (SP) i gimnazjum (SG), rozwijanie indywidualnego podejścia
do ucznia (UCZ), szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), poszerzenie kompetencji zawodowych u 100% spośród 22 nauczycieli/ek (N) oraz
unowocześnienia zaplecza dydaktycznego szkół z gm. Miączyn do 30.06.2019 r. Grupą docelową projektu są 2 szkoły z terenu gminy Miączyn: Szkoła Podstawowa w
Miączynie i Szkoła Gimnazjalna w Miączynie, 231 uczniów/-nnic (UCZ, 105DZ,126CH) SP i SG w Miączynie, w tym 132 UCZ (65DZ,67CH) z SP (kl.I-VII) oraz 99UCZ
(40DZ, 59CH) z SG (kl. II-III) oraz 22 nauczycieli (17 kobiet –K i 5 mężczyzn - M). Zadanie, które przewidziane są do realizacji w ramach projektu: 1. Zajęcia z
zakresu rozwoju kompetencji kluczowych - języki angielski 2. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych - TIK 3. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji
kluczowych - kompetencje matematyczno-przyrodnicze 4. Zajęcia z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 5.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe 6. Szkolenia dla nauczycieli 7. Wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i TIK Efektem realizacji
projektu będzie nabycie/poszerzenie kompetencji kluczowych wśród 185 UCZ, podwyższenia kompetencji zawodowych przez 22 nauczycieli oraz unowocześnienie
pomocy, materiałów dydaktycznych i zmodernizowanie pracowni przyrodniczych i matematycznych. Wpłynie to zwiększenie atrakcyjności szkół w środowisku
lokalnym oraz zwiększenie jakości świadczenia przez nie usług edukacyjnych.

GMINA MIĄCZYN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 125 482,42

1 125 482,42

956 660,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych

Cel główny to podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu i Filii Szkoły Podstaw. im. Marii i Jana Pacześnych w Wywłoczce poprzez m.in. RPLU.12.02.00-06-0053/17
działania zmierzające do wykształcenia u 90% z 407 uczniów, w tym 186 uczennic, kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych
59 nauczycieli, w tym 46 nauczycielek oraz doposażenie SPZ i SPW do 30.06.2019. Proj jest skierowany do gr docelowych z woj. lubelskiego-407 uczniów (186
uczennic) z SPZ i SPW w Gminie Zwierzyniec i 59 naucz., w tym 46 kobiet z SPZ, SPW. W ramach proj. UCZ wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe oraz skorzystają z doradztwa edukacyjno-zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto 59
nauczycieli weźmie udział w szkoleniach,2 nauczycieli w studiach podyplomowych oraz zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni matematycznych,
przyrodniczych i ICT w SPZ i SPW, które zostaną wyposażone w pomoce donabywania i rozwijania umiejętności przez eksperyment i doświadczenie. Główne
wskaźniki osiągnięte w ramach proj to: • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 366 • liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu –59. W ramach proj realizowane będą zadania: 1. Doposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych i ICT w SPZ i SPW 2. Wsparcie
dla nauczycieli 3. Zajęcia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze 4. Zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz pomoc
psychologiczno-pedagogiczna.

GMINA ZWIERZYNIEC

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

869 101,00

869 101,00

738 735,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-06-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Edukacja XXI wieku

Celem projektu planowanym do osiągnięcia do 2020 roku jest podniesienie u minimum 33 uczniów (70%) Szkoły Podstawowej w Gęsi kompetencji kluczowych,
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego podejścia (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz dodatkowe
zajęcia rozwijające, nauczanie metodą projektu oraz wykorzystania sprzętu IT) do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez
dokształcenie 12 nauczycieli (100%) i doposażenie pracowni szkolnych. Główne rezultaty:Wskaźniki produktu: nauczyciele 12 osób (11 nauczycielek, 1
nauczyciel)uczniowie - minimum 17 uczniów i 16 uczennicrezultatu: L. doposażonych szkół 1 szt. - wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu opisano w pkt. 3.1
wniosku. Grupa docelowa:uczniowie szkoły podstawowej 47 osoób (24 uczniów i 23 uczennice)nauczyciele (12osób, 11K, 1M) Projekt zakłada realizację
następujących zadań:organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy: ICT (zad.1)przedmioty matematycznoprzyrodnicze (zad.2)języki obce (zad.3)podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z: nowoczesnych
metod (zad. 4)technologii i sprzętu (zad. 5)organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zad.
6)wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno–przyrodniczych oraz pracowni ICT (zad. 7) Projekt jest komplementarny do projektów realizowanych
przez beneficjentów projektów innnowacyjnych. Podczas prowadzenia zajeć dodatkowych nauczyciele będą wykorzystywali zarówno e-podręczniki jak też epomoce wypracowane w ramach wcześniejszych priejktów finansowanych z EFS (w tym z projektów innowacyjnych).

RPLU.12.02.00-06-0054/17

SPOŁECZNO - OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I
NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

544 005,25

544 005,25

462 404,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w SP nr 1 Szczebrzeszyn, SP Bodaczów, SP Wielącza, GIM Szczebrzeszyn, GIM Bodaczów w gm. Szczebrzeszyn (organ
prowadzący) w woj.lubelskim do końca VI.2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 480 uczniów (235K) i kursów zawodowych dla 61
nauczycieli (57K) przedm. ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w szkołach objętych wsparciem. Działania te mają
na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnos.
Dzięki realizacji celu zgodnego z 12.2 z SZOOP RPO woj. lubel. osiągnięte zostaną rezultaty: - min. 90% nauczycieli przed. ogólnych uzyska nowe kwalifikacje
zawodowe, w szczeg. w zakresie cyfrowym oraz TIK w nauczaniu, co poprawi jakość ich pracy i przełoży się na rozwój uczniów w/w szkół; - min. 90% uczniów
uzyska dod. umiejętności i rozwinie już posiadane w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zesp. a także kompetencje społeczne, inicjatywność i
przedsiębiorczość oraz umiejętności uczenia się - 5 szkół z projektu, prowadzących kształcenie ogólne poprawi jakośc świadczonych usług dzięki wykorzystaniu
doposażonych w ramach projektu pracowni ICT i przyr. Cel zrealizowany do końca VI 2018r. Okres realizacji proj.: III2017-VI2018r. Zrealizowane zadania: 1.
Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów obejmujące wyłącznie: ICT (w tym w oparciu o system VCC), przedmioty matematyczno-przyr. i językowe. 2.
Doradztwo edu. - zawodowe. 3. Kursy zawodowe podnoszące kompetencje ICT nauczycieli przedm. ogólnych, w tym w zakresie zakupionego sprzętu i narzędzi TIK.
Kursy realizowane w systemie VCC i zakończone zewn. certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji. 4. Doposażenie w/w szkół w zakresie pracowni
przyrodniczych oraz narzędzi TIK. Poprzez realizację w/w celów projekt jest zgodny z SZOOP RPO woj. lubelskiego dla działania 12.2.

RPLU.12.02.00-06-0055/16

GMINA SZCZEBRZESZYN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 094 201,88

1 094 201,88

930 071,59

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Szkoła nowych możliwości

Legenda: IVLO – IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie K – kobieta KK – kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy KP – koordynator projektu M - mężczyzna
n-l – nauczyciel OzN – osoby z niepełnosprawnościami P – projekt PZP – Ustawa Prawo Zamówień Publicznych SM – specjalista merytoryczny SPE – uczniowie o
specjalnych potrzebach edukacyjnych U - uczeń UP – uczestnik projektu Cel: Podniesienie wśród uczniów IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych
na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 180 uczniów (126K i 54M),doskonalenie
umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu 19 nauczycieli IVLO (15K,4M), tworzenie warunków
do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK oraz wsparcie psychologiczne do dnia 30.06.2019 r. Główne rezultaty: 1/ Liczba
nauczycieli objętych wsparciem w ramach programu: 19 2/ Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 19
3/ Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 180 4/ Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje i/lub
kwalifikacje po opuszczeniu programu: 180 5/ Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć
edukacyjnych: 1 Grupy docelowe: 1/ IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie 2/ Uczniowie IV LO w Chełmie. 3/ Nauczyciele IV LO w Chełmie. Główne działania:
Zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym:zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,koła zainteresowań,laboratoria,doradztwo e-z,zajęcia kompensacyjnokorekcyjne,terapia psychologiczna,kursy doskonalące dla n-li,doposażenie szkoły w sprzęt TIK. Kwota dofinansowania: 576 187,17zł Wkład własny: 71 965,00zł
Okres oraz obszar realiza

RPLU.12.02.00-06-0056/16

MIASTO CHEŁM/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR EFS
JADWIGI MŁODOWSKIEJ W CHEŁMIE

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

612 167,18

612 167,18

520 342,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Badam i poznaję świat

Cel: Wyższa jakość oferty edukacyjnej w 1 gimnazjum i 1 szkole podstawowej w Gminie Ulan-Majorat oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów tych szkół do
2019 r., dzięki doposażeniu szkół, poprawie kwalifikacji i kompetencji 18 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i
kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 147 uczennic i 154 uczniów. Grupa docelowa projektu to 18 n-li i 284 uczennic i uczniów z 2 szkół, dla kt.
organem prowadzącym jest Gmina Ulan Majorat: Zesp. Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Gimnazjum i w Zesp. Szkół im. Jana Pawła II w UlanieMajoracie Szkoła Podstawowa. Projekt obejmuje swym zakresem: - stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz stosowania TIK w
nauczaniu różnych przedmiotów, dzięki szkoleniom dla n-li oraz doposażeniu pracowni przyrodniczych i ICT - organizację 1664 godz. zajęć przyczyniających się
do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreat., innow. oraz praca zesp.) - poprawę kompetencji i umiejętności stosowania
TIK wśród uczniów i n-li, w tym dzięki zaj. z programowania - organizację doradztwa eduk.-zawod. Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przed rozp.
jego realizacji. Skala działań prowadzonych przed rozp. realizacji proj. (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stos. do skali działań
(nakładów) prowadzonych przez szkoły w okresie 12 m-cy poprzedzających rozp. jego realizacji (średniomiesięcznie). Zasoby edukacyjne będące utworami w
rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej
licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa”. Udostepnienie nastąpi w formie elektronicznej. W związku z zakupem wyposażenia i pomocy TIK, każda ze szkół
obj. wsparciem w okresie do 6 mcy od daty zak. proj. osiągnie funkcjonalności określone w Regulaminie konkursu (s.23nn).

RPLU.12.02.00-06-0057/16

GMINA ULAN-MAJORAT

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

759 910,45

759 910,45

645 923,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-03

2019-12-07

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

EFS

Kreatywna szkoła

Celem projektu jest podniesienie u uczniów w Zespole Szkół w Łomazach kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizację różnego rodzaju zajęć. Grupą
docelową projektu będzie 217 (119 M, 98K) uczniów 2 szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół tj. szkoły podstawowej (192 uczniów – 106 M, 86K) oraz
gimnazjum (25 uczniów – 13M, 12K), a także 24 rodziców dzieci uczących się w Zespole Szkół. Uczestnicy projektu będą pochodzić z terenu gminy Łomazy. W
ramach projektu będą realizowane następujące zadania: - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - Zajęcia rozwijające
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - Wyposażenie pracowni w szkole podstawowej i gimnazjum - Doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum Zajęcia specjalistyczne (m.in. zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagodicznej, zajęcia z integracji sensorycznej, szkoła dla rodziców) dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum oraz ich rodziców. Wszystkie zajęcia zaplanowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem i przeprowadzoną diagnozą szkoły. Głównym
rezultatem będzie wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i
umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów w Zespole Szkół w Łomazach. Nabycie kompetencji odbywa się będzie wg IV etapów określonych w Zał.2
Wspólnej listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS.

Akademia kluczowych kompetencji

RPLU.12.02.00-06-0057/17

GMINA ŁOMAZY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

577 773,49

577 773,49

491 107,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-12-01

2020-02-29

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

CELEM GŁ. PROJEKTU jest wzrost poziomu komp. kluczowych (ICT, matemat.-przyrod., jęz. obcych), postaw i umiejęt. istot. na ryku pracy u 240220 uczniów (U)
RPLU.12.02.00-06-0059/17
(129DZ106DZ, 111CH114CH), w tym 10U (3DZ,7CH) niepełnospr., oraz komp.cyfrowo-wychow. 35 nauczycieli (N) (28K33K,7M2M), z 3 szkół prowadz. przez Gminę
Wólka (GW) poprzez zapew. wsparcia w postaci wysok. jakości oferty eduk.opartej o indywid. podejście do U w szczególności U ze spec. potrzeb. eduk.,
obejmującej: zajęcia wyrówn. i rozw. uzdolnienia, zajęcia z spec., doradztwo eduk-zawodowe, pomoc psychol-pedag dla U i szkolenia dla N oraz odp. wyposażenie
szkół w ramach projektu do końca czerwca 2019rGł. rezultaty;Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby] – 240220 U
(129KDZ106DZ i 111CH114CH)Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] - 35 N (28K33K i
7M2M)Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] – 3.Liczba szkół i placówek systemu
oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] – 3.Grupę docelową proj. stanowi łącznie 240U220U wszystkich klas (129DZ106DZ i
111CH114CH) oraz 35N (28K33K i 7M2M) z następujących szkół:SP. w Świdniku Mał. – 58U (31DZ28DZ i 27CH30CH) oraz 10N (8K9K i 2M1M)SP. w Łuszczowie –
80U78U (42DZ46DZ i 38CH32CH) w tym 101 U z orzeczonym stop. niepełnosprawnością umysłową (3DZ i 7CH)owej oraz 1012 N-K,Gim. w Pliszczynie - 102U84U
(56DZ32DZ i 46CH52CH) oraz 15N13N (10K12K i 5M1M)Zaj. przew. do realizacji:STW WARUNKÓW DO NAUKI PRZED MATEM-PRZYRODN I ICT (XIV 2017r2018–VIXII
2019r)ROZW. KOMP KLUCZ-ZAJ Z PRZEDMIOTÓW MATEMAT.-PRZYROD. (XIIII 2017r2018-VIXII 2019r)PODN KWALIFIK. I KOMP NAUCZYCIELI (III X2018 2017r-VIXII
2019r)ROZW KOMP KLUCZ-ZAJ Z JĘZ. OBCYCH (IV 2018r2018 - VIXII 2019r)ROZW KOMP KLUCZ-ZAJ Z ICT (IV2017r2018-VIXII 2019r)ZAJ WYRÓW I INDYWIDUAL
PROC. NAUCZ.(IV 2018r2018 –VIXII 2019r).

GMINA WÓLKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 749 259,20

1 749 259,20

1 486 870,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-01

2019-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Podstawówki górą - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkołach Podstawowych w Mirczu, Wiszniowie i Kryłowie

Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego w 3 Szkołach Podstawowych w: Mirczu, Wiszniowie i Kryłowie z Gminy Mircze poprzez nabycie
przez uczniów kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, doskonalenie
zawodowe nauczycieli oraz stworzenie wysokiej jakości warunków uczenia się, do 30.06.2021r. GD to: 1) 96 (48K/48M) Uczniów z 3 Szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Mircze, z woj. lubelskiego (WL): -Szkoła Podstawowa w Mirczu (SP Mircze): 30U (15K/15M) -SP w Wiszniowie:
46U(25K/21M) -SP w Kryłowie: 20U(8K/12M) Są to uczniowie klas I-VI, w wieku 6-12 lat z terenu WL, w 98% zamieszkujący tereny wiejskie. Często są to uczniowie z
rodzin o niskim statusie materialnym, gorzej uczący się, z problemami społecznymi, których nie stać na finansowanie korepetycji czy zajęć dodatkowych. 2) 30
(23K/7M) nauczycieli wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego w: -SP Mircze: 10N (9K/1M) -SP Wiszniów:
10N (7K/3M) -SP Kryłów: 10N(7K/3M) Są to os. pracujące, w wieku aktywności zawodowej, z wykszt. wyższym, zarówno z terenów wiejskich i miejskich. Żaden z
nauczycieli nie jest ON. Zadania: -zaj. dodatkowe dla uczniów umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku
pracy (ICT, matematyczno-przyrodnicze, j. obce) -szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie w zakresie korzystania z nowoczesnych metod,
technologii i sprzętu -zaj. dodatkowe służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów -wyposażenie pracowni do
przedmiotów matematyczno–przyrodniczych oraz pracowni ICT Rezultaty: -30 nauczycieli kształcenia nabędzie kwalifikacje lub kompetencje -96 uczniów
nabędzie kompetencje kluczowe -3 szkoły zostaną doposażone w niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne do realizacji kształcenia ogólnego

GMINA MIRCZE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

671 595,68

671 595,68

570 856,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2021-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Eksperymenty z Terpentyną

CEL: Zwiększenie szans rozwojowych 150U(80K,70M), wzrost kompetencji 40N(34K,6M) oraz wzrost jakości kształcenia w SP w Terpentynie m.in. poprzez zajęcia
RPLU.12.02.00-06-0061/17
dodatkowe dla U z kompetencji kluczowych (jęz. obcych, przedmiotów mat.-przyrodn. i ICT), szkolenia dla N oraz doposażenie bazy dydaktycznej SP do
30.06.2020r. Główne rezultaty: Liczba N, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu -36 L. uczniów, którzy nabyli kompetencje
kluczowe po opuszczeniu programu - 135 L. szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1 GD jest:
a)150U(80K,70M) ze szkoły podst. w Terpentynie. Jest to SZ, która osiąg. najniższe wyniki w WL. Jest to GD, która osiąga wyniki nieadekwatne do swych możliwościna nią składają się U, którzy: - posiadają deficyty w niektórych obszarach wiedzy (np., jęz. obce ), - którzy są uzdoln. w kierunkach takich jak: mat., ICT , -chcą
pozyskiwać wiedzę/umiejętn. w nowych obszarach (np. programowania). GD to U z klas I-VIII z SP, z terenów wiejskich WL (zgodnie z klasyfikacją RPOWL), która
ma utrudniony dostęp do ofert rozwoj./ wiedzy m.in. ze względu na bariery komunikacyjne. Ta GD posiada niski poz. wiedzy nt. możliwości dalszego rozwoju,
część GD wykazuje problemy natury psycholog. wynik. m.in.z niskich wyników w nauce, wyobcowania itp. Większość GD ma nisko rozwinięte postawy:
kreatywność, innowacyjność, praca w grupie. b) 40N(34K,6M)z ww. SZ. Jest to GD, która wykazuje deficyty wiedzy/kompet. m.in. w zakresie naucz. metodą
eksperymentu i innowacji w eduk. Są to os. które nisko oc. swoje kompet. z niektórych obszarów (m.in. ICT, pedag.)i chciałyby je podwyższyć. Zadania: 1. Szkolenia
dla nauczycieli 2. Kluczowe kompetencje i postawy 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe i wsparcie specjalistyczne

GMINA DZIERZKOWICE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

644 460,00

644 460,00

547 791,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Edukacja kluczem rozwoju

Celem głównym jest rozwój u U 4 kompet. kluczowych: porozumiewanie się w j.obcych, komp. informatyczne, komp.matemat.- przyrodnicze z uwzględnieniem
RPLU.12.02.00-06-0062/17
rozwoju właściwych postaw: kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa, organiz. zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju
poznawczego i komp. społecz., zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiej. szkolnych przez U. Rezultaty: 1. 181U (88K,93M), którzy nabyli
komp.kluczowe po opuszczeniu programu. 2. 3 szkoły, w których pracownie przedm.wykorzystują doposaż. do prowadzenia zaj. eduk. 3. 3 szkoły, które
wykorzystują sprzęt TIK do prowadzenia zaj. eduk. Grupą docelową jest 181U(88K,93M) z 3 szkół położonych na terenie Gm.Łaszczów., pow.
tomaszowski,woj.lubelskie osiagających najsłabsze wyniki według zał.nr 16 do Reg.Kon.Problemy i potrzeby gr.doc.określa kompleksowa diagnoza przeprow.przez
Sz. i zatwierdzona przez organ prowadzący.Diagnoza precyzuje obszary problemowe i wskazane działania w celu podjęcia działań wyrównując.dysproporcje
eduk.U majacych trudności w speł.wymagań eduk.wynikajacych z podstawy progr.dla danego etapu eduk.,realizację różnych form zaj.rozwijaj. eksperymentu.W
ramach P zreal. będą zadania: zaj.dyd.-wyr. i rozwij. z matematyki, j. ang., i rozwijających z: informatyki, przyrody, chemii.

GMINA ŁASZCZÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

574 151,50

574 151,50

488 028,77

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-24

2019-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nasze Szkoły - Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów

Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów (UCZ) 2 szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi (szkoły podstawowe i gimnazja) z terenu gm. Dołhobyczów
RPLU.12.02.00-06-0063/16
poprzez realizację w nich proj. edukacyjnego w okresie od 01.VIII.17r. do 30.VI.18r. rozwijającego kompetencje kluczowe oraz redukującego niedobory społecznoemocjonalne wśród min. 80% z 286 uczniów, poszerzającego kompetencje zawodowe 47 nauczycieli (N), a także umożliwiającego modernizację zaplecza
dydaktycznego placówki. Grupą docelową projektu są:2 szkoły podstawowe z terenu gm. Dołhobyczów, 286 uczniów/-nnic (136DZ, 150CH) oraz 47 nauczycieli
uczących w szkołach. Zadanie, które przewidziane są przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
2. Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia 3. Wyposażenie pracowni przyrodniczych i pracowni ICT w szkołach 4. Wsparcie nauczycieli - Kursy i Szkolenia 5.
Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego 6. Realizacja zajęć specjalistycznych Efektem realizacji projektu będzie nabycie/poszerzenie kompetencji
kluczowych wśród 205 UCZ, redukcja deficytów społeczno-emocjonalnych wśród 12UCZ utrudniających funkcjonowanie w codziennym (40% ze wszystkich
biorących udział – uczestników 59, liczonych raz 30), podwyższenia kompetencji zawod. przez 47 nauczycieli oraz unowocześnienie pomocy, materiałów
dydaktycznych i zmodernizowanie pracowni przyrodniczych i informatycznych. Wpłynie to na zwiększenie jej atrakcyjności w środowisku lokalnym oraz
zwiększenie jakości świadczenia przez nią usług edukacyjnych.

GMINA DOŁHOBYCZÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 103 066,21

1 103 066,21

937 606,27

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych

Cel główny to podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Parczewie (SP1), w Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie (SP2) oraz w Zespole
Placówek Szkolnych w Przewłoce (ZPS) w Gminie Parczew poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 550 uczniów, w tym 248 uczennic kompetencji
kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 68 nauczycieli, w tym 56 nauczycielek oraz doposażenie SP1, SP2, ZPS do 30.06.2019r. Proj
jest skierowany do gr docelowych z woj. lubelskiego-550 uczniów (248 dziewczynek) z SP1, SP2, ZPS w Gm. Parczew i 68 naucz., w tym 56 kobiet z SP1, SP2, ZPS. W
ramach proj. uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe a nauczyciele zostaną
przeszkoleni m.in.w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, metod nauczania i TIK. Zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni matematycznoprzyrodniczych i ICT w SP1, SP2, ZPS, które zostaną wyposażone w pomoce do nabywania i rozwijania umiejętności przez eksperyment i doświadczenie. Główne
wskaźniki osiągnięte w ramach proj. to: • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 495 • liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu – 65 W ramach proj realizowane będą zadania: 1. Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej i ICT w SP1, SP2, ZPS 2. Zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze 3.Zajęcia rozwijające uzdolnienia w obszarach kompetencji kluczowych 4. Szkolenia dla nauczycieli, m.in. szkolenia z
indywidualizacji z ucz, z wykorzystania TIK, pedagogiki specjalnej, wykorzystania w nauczaniu e-podręczników, programowania.

GMINA PARCZEW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

676 716,50

676 716,50

575 209,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół Gminy Włodawa

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów tj. 418 ucz(214
RPLU.12.02.00-06-0065/16
Dz,204Ch) spośród 464(237Dz,227Ch) ucz.objętych projektem, zniwelowanie deficytów u 79 ucz (39Dz,40Ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez
realizację zajęć specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 100% nauczycieli tj.38 os. (32K,6M) z Gimnazjum nr 2 we Włodawie oraz Szkół
Podstawowych w Orchówku, Różance i Żukowie z Gminy Włodawa w terminie do 31.07.2019 r. GŁÓWNE WSKAŹNIKI REZULTATU: ? Liczba ucz, którzy nabyli kompet.
klucz. po opuszcz.progr: 418(214Dz,204Ch) ? Liczba n-li, którzy nabyli kompetencje po opuszcz. programu: 38 GŁÓWNE WSKAŹNIKI PRODUKTU: ?Liczba ucz.
objętych wsparciem w zakresie rozwijania komp. klucz. w progr. 464(237Dz,227Ch), ?Liczba n-li objętych wsparciem w progr: 38, ?Liczba szkół wyposaż. w ramach
progr. w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć eduk.:4, ?Liczba szkół, których pracownie przedm. zostały doposażone w progr:4, ?Liczba osób objętych szkoleniami w
zakresie komp. cyfrowych: 38 os.(32K,6M) GRUPY DOC: 464ucz(237Dz,227Ch) w tym 87(43dz,44Ch) ze specj. potrzebami eduk.oraz 38 n-li z SP i G nr 2 we
Włodawie. GŁÓWNE ZADANIA:a) zajęcia dod. kształt. komp.i klucz. (j.obce, matematyka,ICT) oraz szkolenia dla n-li.rozwijanie komp. klucz. ucz., doposażenie szkół.
b) tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperym.- doposaż.pracownie przyrod. w SP i G , zajęcia dla ucz. z przyr. i matem. metodą eksperym. oraz
szkolenie dla n-li , c) zajęcia dla ucz. z SPE: logopedyczne, terapeut. oraz zaj.korekc.-kompens. oraz szkolenie dla n-li: SPE. Wyposaż. szkół w sprzęt do
pracow.przedmiot. jest komplement. z zaj.dod. dla uczn. oraz doskonal. n-li Wniosk. w proj. jest organ prowadz.szkoły kszt.ogól. w oparciu o
pods.progr.kszt.ogóln. OKRES REALIZACJI PROJ: 01.09.2017- 31.07.2019r. OBSZAR REALIZACJI PROJ: gmina Włodawa,Gimn.nr 2 Włodawa i Szk.Podst. w Orchówku,
Różance i Żuko

GMINA WŁODAWA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

992 161,34

992 161,34

843 337,13

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-07-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Nowe możliwości dla uczniów i nauczycieli w gminie Rachanie

Ce.gł.projektu jest podniesienie u u. kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego
podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w następujących sz. Sz.Pod. w Michałowie, Gimn.Pub w Michałowie, Sz. Pod. im. Ks.
Błazeja Nowosada w Wożuczynie, Gimn. Pub. im. Batalionów chłopskich w Rachaniach w woj. Lub doVI 2018 r. poprzez organizację zaj.przyczyniających się do
rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), jak również tworzenie w szkołach
warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez zajęcia z u. dostosowanymi do
indywidualnych potrzeb u. W ramach pr.zostanie zakupiony sprzęt i wyposażone sale lekcyjne przeprowadzone zajęcia dla u. i szkol. dla n.. N. nabędą nowe
kwalifikacje. Zajęcia będą prowadzone odpowiednio do potrzeb i oczekiwań uczniów przy użyciu sprzętu wykorzystywanego w następnych latach pracy z uczniem
przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Rezultaty 50 wykwalifikowanych nauczyciel, doposażone 4 szkoły, 275 u. którzy nabyli kompet. kluczowe. Dział.
podejmowane w pr. są również z celem Dział.12.2, którym jest zwiększenie dost.do dobrej jakości kształcenia ogólnego, w szczególności poprzez organizację zajęć
przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), jak
również tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cel
zostanie osiągnięty nabycie kompetencji przez na.w zakresie TIK w nauczaniu. U. uzyskają dodatkowe umiejętności/rozwiną już posiadane umiejętności w
zakresie przedmiotów mat.-przyrod., j.obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zesp. Osiągn. założonych w proj. wskaźnik. przełoży się bezpośrednio na
osiągnięcie

RPLU.12.02.00-06-0066/17

GMINA RACHANIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

558 006,25

558 006,25

474 305,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2019-01-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Akademia sukcesu

Celem proj jest podniesienie u uczniów szkół dla których org prowadzącym jest Gm. Wisznice kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności
niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizację zajęć
dopasowanych do potrzeb U. Grupą docelową projektu będzie 184 (85ch,99dz) uczniów 3 szkół tj. SP w Wisznicach (127u – 61ch,66dz), SP w Horodyszczu (25u
–14ch,11dz) oraz gimnazjum (32u – 10dz,22ch) oraz 8 nauczycieli ze SP w Horodyszczu. Uczestnicy projektu będą pochodzić z terenu gminy Wisznice. W ramach
projektu będą realizowane następujące zadania: - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkoł podstawowych i gimnazjum - Zajęcia rozwijające komp.
kluczowe dla uczniów szkoł podstawowych i gimnazjum - Wyposażenie pracowni zakupione dla SP w i SP H - Zajęcia specjalistyczne (m.in. zajęcia z integracji
sensorycznej) dla uczniów SP i gimnazjum. - Zajęcia podnoszące kwalifikacje nauczycieli Wszystkie zajęcia zaplanowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem i
przeprowadzoną diagnozą szkoły zatwierdzaną przez organ prowadzący. Głównym rezultatem będzie wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu
kształcenia, podniesienie kompetencji. W planowanych zajęciach możliwy będzie udział uczniów z niepełnosprawnościami - sale dydaktyczne w których
realizowany będzie projekt dostosowane będą do potrzeb os. z niepełnosprawnościami. Nabycie kompetencji odbywać się będzie w oparciu o jednolite kryteria
wypracowane na poziomie krajowym wg IV etapów określonych w Zał.2 Wspólnej listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS do Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

RPLU.12.02.00-06-0067/17

GMINA WISZNICE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

685 997,92

685 997,92

583 098,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2020-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompetencje przyszłości

CEL: Zwiększenie szans rozwojowych 470U(286K,184M), wzrost kompetencji 73N(60K,13M) oraz wzrost jakości kształcenia w szkołach o nr 3-7, m.in. poprzez zaj.
dodatkowe dla U z kompetencji klucz.(jęz. obcych, przedm mat.-przyrodn. i ICT), szkol. dla N oraz doposażenie bazy dydakt. ww. szkół do 30.06.2019r. Główne
rezultaty: Liczba N, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 70 L. uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po
opuszczeniu programu - 450 L. szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 3 Grupą docelową jest:
A)470U(286K,184M) ze szkół: -SP im. św. M. M. Kolbe w Pusznie Godowskim(poz.419); - SP nr 1 im. Kornela Makusz. w Opolu Lub.(poz.418); - G nr 1 w Opolu
Lub.(poz.236); - SP nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lub.(poz.416); - G nr 2 im. Oskara Kolb. w Opolu Lub.(poz.235); Są to SZ, które osiąg. najniższe wyniki w WL.
Jest to GD, która osiąga wyniki nieadekwatne do swych możliwości- na nią składają się U, którzy: - posiadają deficyty w niektórych obszarach wiedzy (np., jęz.
obce ), - którzy są uzdoln. w kierunkach takich jak: mat., ICT , -chcą pozyskiwać wiedzę/umiejętn. w nowych obszarach (np. programowania). B)73N (60K,13M) z
ww. szkół. Jest to GD, która wykazuje deficyty wiedzy/kompet. m.in. w zakresie naucz. metodą eksperymentu i innowacji w eduk. Są to os. które nisko oc. swoje
kompet. z niektórych obszarów (ICT, pedag.)i chciałyby je podwyższyć. Zadania: 1. Szkolenia dla nauczycieli 2. Kluczowe kompetencje i postawy 3. Doradztwo
edukacyjno-zawodowe i wsparcie psychologiczne

RPLU.12.02.00-06-0068/16

GMINA OPOLE LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

621 218,75

621 218,75

528 035,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Edukacja kluczem do sukcesu!

Celem głównym jest rozwój u U 4 kompet. kluczowych:porozumiewanie się w j.obcych, komp.informatyczne,komp.matemat.-przyrodnicze z uwzgl.rozwoju
właściwych postaw: kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa, organiz. zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju
poznawczego,zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiej.szkolnych, a także podnoszenie komp. 16n-li(15K,1M) wszystkich przedm.poprzez
organizację szkoleń w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do naucz. przedm.,naucz.metodą projektu i zindywidualiz. technik uczenia
się-praca z U o specj.potrzebach eduk oraz tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce:
wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno–przyrodniczych oraz pracowni ICT. Rezultaty: 1.251U(128K,123M), Liczba U objętych wsparciem w
zakresie rozwijania komp.kluczowych w programie,którzy nabyli komp.po opuszcz.P. 2.16n-li(15K,1M),którzy nabyli komp.w zakresie korzystania z narzędzi TIK
oraz włączania ich do naucz.przedm. 3. 1 szkoła, w których pracownie przedm.wykorzystują doposaż.do prowadzenia zaj. eduk. 4. 1 szkoły, które wykorzystują
sprzęt TIK do prowadzenia zaj.eduk. Grupą docelową jest 251U(128K,123M) ze Sz.w LK co stanowi 75% ogólnej l. U tej szkoły oraz 16n-li(15K,1M) uczących w Sz.
biorac.udział w P.położonej na terenie Miasta LK, pow. tomaszowski, woj. lubelskie osiągających najsłabsze wyniki według zał. nr 16 do Reg.W ramach P zreal.
będą zadania:zaj.dyd.-wyr. i rozwij. z matematyki,j. ang.,zaj. rozwij. z geografii,przyrody,informatyki,szkolenia dla n-li.

RPLU.12.02.00-06-0069/17

GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

621 868,66

621 868,66

528 588,36

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-01

2018-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Lepsza jakość edukacji w Gminie Nałęczów

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w oddziale gim. i szkole podst. w SP Sadurki, oddziale gim. w SP Nałęczów, oddziale gim. i szkole podst. w SP
Piotrowice, szkole podst. w SP Drzewce w gm. Nałęczów (organ prowadzący) w woj.lubelskim do końca XIIII.2018r2019r., poprzez realizację dodatkowych zajęć
dydaktycznych dla 250 uczniów (129K) i kursów zawodowych dla 40 nauczycieli (32K) przedm. ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów
przyrodniczych i ICT w szkołach objętych wsparciem. Działania te mają na celu podniesienie u min. 225 uczniów (90%) kompetencji kluczowych, właściwych
postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby os. z niepełnosp. Cel jest zgodny z celem szczeg. dział. 12.2 z SZOOP RPO woj. lubel.: proj. skier. jest do 250 uczniów i 40 nauczycieli z woj. lubel. -proj. obejme typy wskazane w dział. 12.2 SZOOP woj. lubel. -min. 36 (90%) nauczycieli (29K) przed.
ogólnych uzyska nowe kwalifikacje zawodowe, w szczeg. w zakresie cyfrowym oraz TIK w nauczaniu, co poprawi jakość ich pracy i przełoży się na rozwój uczniów
w/w szkół -min. 225 uczniów (117K) uzyska dodatkowe umiejętności i rozwinie już posiadane umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zesp.
a także kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętności uczenia się - podniesiona zostanie jakość edukacji w 4 szkołach objętych
wsparciem, prow. kształc. ogólne Zakres tematyczny zajęć dla uczniów obejmuje wyłącznie: ICT, mat.-przyr., jęz. obce. Osiągn. założonych w proj. wskaźnik.
przełoży się bezpośrednio na osiągnięcie celu gł. Cel zostanie zrealizowany do końca VIIII 2018r2019r. Przedsięwzięcia finans. ze środków EFS stanowią
uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed
rozpoczęciem realizacji proj. przez szkoły objęte wsparciem (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunk

RPLU.12.02.00-06-0070/16

GMINA NAŁĘCZÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

910 874,25

910 874,25

774 243,11

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Podróże po Europie

Celem projektu jest podniesienie u 30 uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Brzóski w Dokudowie (SP w Dokudowie) kompetencji kluczowych,
RPLU.12.02.00-06-0073/17
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie jakości usług edukacyjnych oferowanych przez SP w Dokudowie, w tym rozwój
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. SP w Dokudowie jest w wykazie szkół, które osiągają najsłabsze wyniki
edukacyjne w skali woj. lubelskiego. Uczniowie objęci wsparciem posiadają deficyty kompetencyjne, które utrudniają im osiąganie wysokich wyników
edukacyjnych. Uczniowie będą objęci wsparciem w postaci zajęć dodatkowych oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Motywem przewodnim wszystkich zajęć będą "Podróże po Europie", co uatrakcyjni czas poświęcony na naukę. W trakcie roku szkolnego, w siedzibie szkoły, w
podziale na grupy będą realizowane zajęcia z j. angielskiego, informatyczne, matematyczne, przyrodnicze oraz zajęcia z robotyki. Fakt nabycia kompetencji jest
zgodny z zakresem określonym w "Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020". Dodatkowo realizowane będzie wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia
młodszego, prowadzone w formie zajęć z psychologiem, konsultacji z rodzicami oraz zajęć logopedycznych. Działaniami komplementarnymi będą szkolenia dla
nauczycieli oraz zakup wyposażenia pracowni. W projekcie wsparcie w postaci szkoleń otrzyma 10 nauczycieli SP w Dokudowie w celu podniesienia ich
kompetencji w zakresie nowoczesnych metod i sprzętu. W nowoczesne pomoce dydaktyczne zostaną wyposażenie pracownie: informatyczna (ICT), matematyczna i
przyrodnicza. Realizowane w projekcie działania przyczynią się do wzrostu jakości usług edukacyjnych oferowanych przez SP w Dokudowie.

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO OŚWIATOWE "NASZA SZKOŁA"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

420 821,72

420 821,72

357 698,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kształcenie bez granic

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: wyższa jakość kształcenia ogólnego w 5 szkołach w gm.Kłoczew (5 szkół podstawowych, w tym 3 z oddzi. gimnazjalnymi) z
woj.lubelskiego poprzez doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne(w tym pracowni ICT i przyrodniczych), zapewnienie dostępu 535 uczniów do
dodatkowych zajęć edukacyjnych (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)oraz podwyższenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 62
nauczycieli w terminie do 06.19 roku. GR. DOCELOWA: 5 szkół(w tym 3 z oddz. gim.) z gm.Kłoczew(WL)-535 uczniów,62 nauczycieli. GŁÓWNE ZADANIA:
1. Zaj.przyczyniające się do rozwoju u uczniów kompet.klucz.na ryn.pracy-zaj.rozwijające uzdolnienia uczniów.
2. Zaj.przyczyniające się do rozwoju u uczniów kompet.klucz.na ryn.pracy-zaj.dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów.
3. Kursy,szkolenia,studia podyplomowe podnoszące kompet./kwalifikacje nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod,technologii i sprzętu.
4. Pomoc psychologiczno-pedagog. oraz doradztwo edukacyjno-zawod.dla uczniów. 5. Zaj.organizowane poza szkołą-wyjazdy edukac.
6. Wyposażenie szkolnych pracowni do przedmiotów przyrodniczych i ICT. PLANOWANE REZULTATY:
1.Min.455 ucz. nabędzie kompet.kluczowe po opuszczeniu programu. 2.Min.65 nauczycieli uzyska nowe kwalifikacje/nabędzie kompet.po opuszczeniu programu.
3.5 szkół będzie wykorzystywało doposażone w ramach projektu pracownie ICT i przyrodniczą.
Działania w P stanowią uzupełnienie działań prowadz.przez szkołę przed rozpoczęciem realiz.P i nie zastąpią obowiązkowego finansowania krajowego
przewidzialnego w krajowych przepisach prawnych(cały zapis pod budżetem).
Projekt zgodny jest z prawodawstwem krajowym,PZP,SZOOP, nie przewiduje pomocy publicznej.
Proces nabycie kompet.przez uczniów/nauczycieli w P zgod.z zakresem określonym w Wytycz.w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
realiz.programów operac. na lata 2014-20 (I-zakres,II-wzorzec,III-ocena,IV-porównanie).Szkoła opracuje wykaz wymagań i kryteria ich oceny dla

GMINA KŁOCZEW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 410 194,89

1 410 194,89

1 198 665,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

RPLU.12.02.00-06-0060/17

RPLU.12.02.00-06-0063/17

RPLU.12.02.00-06-0074/16

Kompetencje kluczowe dla sukcesu

Cel projektu Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w SP i GIM w Gminie Żmudź w woj.lubelskim do końca VI.2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć
dydaktycznych dla 164 uczniów (86K) i kursów zawodowych dla 16 nauczycieli (12K) przedm. ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów
przyrodniczych i ICT w szkołach objętych wsparciem Główne rezultaty16N(12K,4M) uzyska certyfikat kompetencji cyfrowych164U(86K,78M) weźmie udział w
zajęciach podnoszenia kompetencje132U(69K,63M) uzyska certyfikat VCC Grupę docelową stanowią 2 szkoły z Gminy Żmudź realizujące kształc. ogólne, ich 17N
(14K) i 164U (86K)(łącznie 181UP). Szkoły te osiągnęły najniższe najsłabsze wyniki edukacyjne w skali woje. lubelskiegoSP w Żmudzi: 104U (52K)(w tym 2M
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i w umiarkowanym) i 9N (8K)GIM Publiczne w Żmudzi: 60U (34K)(w tym 1K niedowidzenie) i 7N (4K) Główne
zadaniaKształtowanie kompetencji/kwalifikacji uczniówDoradztwo edukacyjno-zawodowePodnoszenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieliWyposażenie
szkolnych pracowni Zadania w projekcie będą zrealizowane z wykorzystaniem 4 typów wsparciaorganizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji
kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, j.obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność, praca
zespołowa)podnoszenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i
sprzętuorganizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznejtworzenie warunków uczenia się,
adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni
ICT

RPLU.12.02.00-06-0075/16

GMINA ŻMUDŹ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

577 338,75

577 338,75

490 737,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2018-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Lepsze jutro zaczyna się dziś - kompetencje kluczowe w edukacji

Celem gł. projektu jest podniesienie u 346ucz. (176K, 170M) 3 szk. prowadzonych Gminę Chodel (SP w Chodlu, SP w Granicach, SP w Ratoszynie) kompetencji
kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez zajęcia dodatkowe z zakresu ICT, języka obcego oraz przedmiotów mat.-przyr.
oraz indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych do 30.06.2020r. oraz podniesienie jakości usług edukacyjnych w 3szk. objętych
projektem poprzez przeszkolenie 49 N (42K, 7M) w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu i doposażenie 3 pracowni TIK i pracowni
matemtyczno-przyrodniczcyh. W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania - zajęcia dodatkowe z zakresu kompetencji kluczowych zarówno dla uczniów
zdolnych jak i zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych. Wsparciem zostaną objęci uczniowie o specjalnych potrzebach eduk., którzy skorzystają z różnych
form zajęć niwelujących ich deficyty w zakresie edukacji i funkcjonowania w społeczeństwie. W tym celu zostanie również przeszkolona kadra dydaktyczna
49 nauczycieli skorzysta ze szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie TIK. W 3 szkołach zostaną wyposażone pracownie komputerowe oraz zostaną
doposażone pracownie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Rezultatem będzie uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zaw. Przez 46 naucz. i 312 ucz.
(zdiagnozowaliśmy ryzyko, iz ok 10% ucz. może nie ukończyć wsparcia), potw. uzyskaniem certyfikatu lub wynikami testu kompetencji a efektem poprawa jakości
kształ. i lepsze dopasowanie kształ. do potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia komp. kluczowych oraz doposażenie 3 szkół w gminie Chodel w zakresie
pracowni w tym w sprzęt TIK i matematyczno-przyrodniczych.

RPLU.12.02.00-06-0075/17

GMINA CHODEL

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

688 910,00

688 910,00

585 573,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Akademia Kompetencji Kluczowych II

Cel proj: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie u 524 (278 dziewczynek) uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z Radzynia Podlaskiego
kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych
poprzez polepszenie bazy dydaktycznej i wyposażenia szkoły w sprzęt i urządzenia przydatne w zajęciach a także poprzez podniesienie kompetencji bądź
kwalifikacji 60 (52K) nauczycieli/-ek w okresie od 01-07-17r. do 30-06-19r. Grupa docelowa to: 524 (278 dziewczynek) uczniów i uczennic uczęszczających do
Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim oraz 60 (52K) nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkole. W ramach proj. zrealizowane zostaną zadania:
Zad. 1 - Zajęcia dla uczniów/-ennic przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych. W ramach zad. przeprowadzonych będzie 5370h zaj. pozalekcyjnych w
tym: z przyrody 2400h, z matematyki 1770h, informatyki 1200h. Zad. 2 - Podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w
zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. W ramach zad. zostanie przeprowadzonych 6 szkoleń dla 60KiM Zad. 3 - Wyposażenie
pracowni dla przedmiotów przyrodniczych oraz pracowni ICT. Funkcjonalny i sprawny sprzęt zdecydowanie podniesie atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć
dydaktycznych i wpłynie pozytywnie na osiągnięcia dydaktyczne szkoły. Rezultaty Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu: 54os. w tym 47K Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 472os. w tym 251dziewczynek Liczba
szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szkoła Liczba szkół i placówek systemu oświaty
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szkoła

RPLU.12.02.00-06-0077/16

MIASTO RADZYŃ PODLASKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 030 504,08

1 030 504,08

875 928,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Wysoka jakość nauczania w Płoskiem

Cel gówny : Podniesienie efektów pracy szk.i zmniejszenie dyspropor. w osiągnięciach eduk.73(39Ki34M) poprzez poszerzenie oferty ed.szk., podnies komp. 15 n-li RPLU.12.02.00-06-0077/17
(13K,2M)., doposażono pracownie przyr i ICT do 30.06.2019r Główne Rezultaty - min. 59 (31K,28M) nabyło komp klucz ( stanowią min. 80% wszystkich uczniów
objętych wsparciem)- 15 nauczycieli nabyło komp. ICT - doposażono pracownie przedm (biol, chemia, fiz, geogr, przyroda) przenośną prac ICT szkoła wykorzystuje sprzęt TIK do prowadzenia zaj. Grupa docelowa: - 73(39Ki34M) wszyscy ucz.są uczniami Szkoły Podstawowej w Zespołu Szkół w Płoskiem - 15
n-li (13K,2M) Szkoły Podstawowej w Zespołu Szkół w Płoskiem Zadania 1 Szkolenia dla naucz (Nowe technologie ICT w edukacji, Wykorz. tablicy interakt. w naucz.
przedm, Wykorz. narz intern. do prow. zaj z ucz., Zasoby i narzędzia w chmurze – wykorz. platformy e-learning w ed, Specyficzne trudności w uczeniu się –
diagnoza ryzyka dysleksji i programy wsparcia ) 2.Doposażenie pracowni przedm. (biol, fiz, chem,geogr. przyr )oraz zakupienie dwóch przenośnych prac. ICT 3 Zaj.
wyr. z mat, j.ang. przyr, biol, chem, geog, fiz. 4 Zaj. rozw. z mat, j.ang i in.f, dor. zaw. Zaj po 2h/tydz.oraz 1h/tydz. w gr. max 7 os. Projekt kompleksowo odpowiada
na zdiagnozowane potrzeby dyd.i wych.szk.,trwale przyczyni się do wzrostu jakości jej nauczania, poszerzy jej ofertę eduk.Wszystkie rodzaje zaj.ujęte w projekcie
będą kontynuowane po zakończeniu real.projektu,a zakupione w ramach proj.śr.dyd.będą po zakończeniu jego real.używane do prowadzenia zajęć dyd. Realizacja
proj.będzie miała pozytywny wpływ na środ:rodziców, rodzeństwo ucz. i ich znajomych,będzie promowała wiedzę, potrzebę rozwoju intel.oraz rolę wsparcia
udzielanego przez EFS.Wpłynie na wzrost doświadczenia n-li w prowadzeniu zaj.dod.oraz w stosowaniu mult.śr.dyd.

GMINA ZAMOŚĆ / SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W PŁOSKIEM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

373 763,86

373 763,86

317 699,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Edukacja przyszłości

CEL: Zwiększenie szans rozwojowych 363U(174K,189M), wzrost kompetencji 32N(25K,7M) oraz wzrost jakości kształcenia w SP i G w Karczmiskach m.in. poprzez
zajęcia dodatkowe dla U z kompetencji kluczowych (jęz. obcych, przedmiotów mat.-przyrodn. i ICT), szkolenia dla N oraz doposażenie bazy dydaktycznej SP i G do
30.06.2019r. Główne rezultaty: Liczba N, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 29 L. uczniów, którzy nabyli kompetencje
kluczowe po opuszczeniu programu - 330 L. szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 2 GD jest:
a)363U(174K,189M) ze szkół SP (283U) i G(80U) w Karczmiskach. Są to SZ, które osiąg. najniższe wyniki w WL. Jest to GD, która osiąga wyniki nieadekwatne do
swych możliwości- na nią składają się U, którzy: - posiadają deficyty w niektórych obszarach wiedzy (np., jęz. obce ), - którzy są uzdoln. w kierunkach takich jak:
mat., ICT , -chcą pozyskiwać wiedzę/umiejętn. w nowych obszarach (np. programowania). GD to U z klas I-VIII z SP i II-III z G, z terenów wiejskich WL (zgodnie z
klasyfikacją RPOWL), która ma utrudniony dostęp do ofert rozwoj./ wiedzy m.in. ze względu na bariery komunikacyjne. Ta GD posiada niski poz. wiedzy nt.
możliwości dalszego rozwoju, część GD wykazuje problemy natury psycholog. wynik. m.in.z niskich wyników w nauce, wyobcowania itp. Większość GD ma nisko
rozwinięte postawy: kreatywność, innowacyjność, praca w grupie. b) 32N(25K,7M)z ww. szkół. Jest to GD, która wykazuje deficyty wiedzy/kompet. m.in. w zakresie
naucz. metodą eksperymentu i innowacji w eduk. Są to os. które nisko oc. swoje kompet. z niektórych obszarów (m.in. ICT, pedag.)i chciałyby je podwyższyć.
Zadania: 1. Szkolenia dla nauczycieli 2. Kluczowe kompetencje i postawy 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe i wsparcie specjalistyczne

RPLU.12.02.00-06-0081/16

GMINA KARCZMISKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

986 363,75

986 363,75

838 409,18

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Szkoła kompetencji kluczowych

Wyższa jakość oferty edukacyjnej w 1 szkole podstawowej z oddziałami gimnazjum w Gminie Firlej oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów tej szkoły do
2019 r., dzięki doposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 23 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji
kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 88 uczennic i 86 uczniów. Grupa docelowa projektu to 23 nli i 232 uczennic i uczniów z 1 szkoły, dla kt. organem prowadzącym jest Gmina Firlej, tj.: Zespołu Szkół w Firleju Szkole
Podstawowej im. Janusza Korczaka [dalej: ZSFSP] z oddziałami gimnazjum [dalej: ZSFOG] Projekt obejmuje swym zakresem: stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz stosowania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, dzięki szkoleniom dla n-li oraz
doposażeniu pracowni przyrodniczych i ICT organizację 1170 godz. zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreat., innow. oraz praca zesp.) poprawę kompetencji i umiejętności stosowania TIK wśród uczniów i n-li, w tym dzięki zaj. z programowania - organizację doradztwa eduk.-zawod.
Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przed rozp. jego realizacji. Skala działań prowadzonych przed rozp. realizacji proj. (nakłady środków na
ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stos. do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły w okresie 12 m-cy poprzedzających rozp. jego
realizacji (średniomiesięcznie).
Zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,
z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa”. Udostepnienie nastąpi w formie elektronicznej. W związku z
zakupem wyposażenia i pomocy TIK, każda ze szkół obj. wsparciem w okresie do 6 mcy od daty zak. proj. osiągnie funkcjonalności określone w Regulaminie
konkursu (s.23nn).

RPLU.12.02.00-06-0082/16

GMINA FIRLEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

785 608,12

785 608,12

667 766,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2019-07-07

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Wesoła szkoła w Gminie Drelów

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego w szkołach z terenu Gminy Drelów. Na podstawie zdiagnozowanych problemów i
RPLU.12.02.00-06-0082/17
konsultacji społecznych zostały wybrane zajęcia z kompetencji kluczowych skierowane do uczniów SzP w Szóstce, SzP im. Legionów Polskich w Żerocinie, SzP im.
Marii Konopnickiej w Drelowie, SzP im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Dołdze. Zorganizowane zostaną zajęcia z matematyki, przyrody, j. angielskiego,
informatyczne. Rezultaty: - zwiększenie poziomu wiedzy uczniów z przedmiotów ścisłych matematyczno - przyrodniczych, informatycznych oraz językowych zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych - zmniejszenie trudności w opanowaniu wiedzy przez uczniów z różnymi niepełnosprawnościami - podwyższenie
świadomości na temat równości płci Efekty zostaną osiągnięte poprzez wzrost wiedzy z w/w przedmiotów. Nabycie kompetencji jest zgodne z zakresem określonym
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020. W
programie zostanie uwzględniona realizacja zajęć pozalekcyjnych o tematyce dostosowanej do zainteresowań uczniów, poszerzająca ich wiedzę z przedmiotów
podstawy programowej oraz wspierających rozwój indywidualny. Istotne jest rozwijanie u uczniów kompetencji o kluczowym znaczeniu dla dalszej edukacji oraz
podjęcia zatrudnienia. Przeprowadzona diagnoza wykazała konieczność uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej o zajęcia zachęcające uczniów do nauki przedmiotów
ścisłych i technicznych, wprowadzenie zajęć nastawionych na kształtowanie właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz pracę zespołową), stworzenie
warunków do indywidualizacjei pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Konieczne jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym w szczególności
niepełnosprawnym, warunków kształcenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych.

GMINA DRELÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

250 315,62

250 315,62

212 768,27

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Szkoła na medal

Celem głównym projektu pt.”Szkoła na medal” są: Rozwinięte kompetencje kluczowe i wyrównane dysproporcje edukacyjne przez min. 50UP (26K/24M) uczniów
Szkoły Podstawowej im. św. Teresy w Holeszowie i Szkoły Podstawowej im. 4 Brygady Pancernej Wojska Polskiego w Zawadówce w wyniku uczestnictwa w
zajęciach pozalekcyjnych oraz wzmocniona jakość oferty edukacyjnej tych szkół w wyniku doposażenia szkół i przeszkolenia min.16 nauczycieli (14K/2M) w
zakresie korzystania z nowoczesnych metod , technologii i sprzętu, do 30.06.2019r. W wyniku realizacji projektu,poprzez zrealizowane działania, min.50UP
uczniów(26K/24M) i min.16UP nauczycieli podniesie swoje kompetencje kluczowe, a 2 szkoły objęte wsparciem zostaną doposażone w pomoce do pracowni
komputerowych i przyrodniczych. Grupą docelową projektu jest 56 (29K/27M)uczniów ze Szkoły Podstawowej w Holeszowie (27(17K/10M)) i Szkoły Podstawowej
w Zawadówce(29(12K/17M)) i 18 nauczycieli (15K/3M)zatrudnionych w tych szkołach. Głównymi zadaniami projektu są:zajęcia pozalekcyjne z
j.angielskiego,matematyczno-przyrodnicze i informatyczne z elementami programowania,zajęcia pozaszkolne w formie wyjazdów edukacyjnych,zajęcia dla osób
ze specjalnymi potrzebami (w tym dla osób z niepełnosprawnościami),szkolenie dla nauczycieli w zakresie technologii i sprzętu oraz
programowania,doposażenie pracowni komputerowych i przyrodniczych.

RPLU.12.02.00-06-0085/16

FUNDACJA TERESIANUM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

492 503,89

492 503,89

418 628,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Programujemy swoją przyszłość

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, jęz. obcych), postaw i umiejętności istotnych na
ryku pracy u 560 uczniów (290DZ, 270CH), w tym 2 uczniów (2CH) pos. niepełnosprawność, oraz umiejetności i kompetencji 60 nauczycieli (50K, 10M), ze Szkoły
Podstawowej Nr 40 w Lublinie, poprzez zapewnienie wsparcia w postaci wysokiej jakości oferty edukacyjnej, opartej o indywidualnepodejście do ucznia (w
szczególności ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), obejmującej: zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, zajęcia specjalistyczne, doradztwo
edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia i szkolenia dla nauczyciela oraz odpowiednie wyposażenie szkoły w ramach Główne
rezultaty; Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby] – 560 Uczniów (290K i 270M) Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] - 60 Nauczycieli (50K i 10M) Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] – 1 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć
edukacyjnych [szt.] – 1 Grupę docelową projektu stanowi 560 uczniów klas I-VI (290K i 270M) w tym 2 dzieci z niepełnosp oraz 60 nauczycieli (50K i 10M)
zatrudnionych w SP40 w Lublinie. Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektuZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW
W ZAKRESIE KULUCZOWYCH KOMPETENCJI (IX 2017r – VI 2019r)STWORZENIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 40 W LUBLINIE WARUNKÓW DO NAUKI PRZEDMIOTÓW
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH I ICT (VIII 2017r – VI 2019r)PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SP40 W LUBLINIE (IX
2017r – VI 2019r)ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I INDYWIDUALIZACJA PRCESU NAUCZANIA (IX 2017r – VI 2019)

RPLU.12.02.00-06-0086/16

GMINA LUBLIN/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W LUBLINIE EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 868 211,60

1 868 211,60

1 587 979,86

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Akademia kompetencji

Cel główny to podniesienie jakości kształcenia w SP w Gminie Jabłoń poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 65 uczniów/nic (31 uczennic)
RPLU.12.02.00-06-0089/16
kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 12 nauczycielek oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w Jabłoniu do 30.06.2018.
Proj jest skierowany do gr docelowych z woj. lubelskiego - 65 uczniów (31 uczennic) z SP w Gminie Jabłoń oraz do 12 nauczycielek w SP w Jabłoniu. W ramach
proj. uczniowie/nice wezmą udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe. Ponadto 12 nauczycielek weźmie
udział w szkoleniach,1 nauczycielka w studiach podyplomowych oraz utworzona zostanie międzyszkolna pracownia przyrodnicza, która zostannie wyposażona w
pomoce do nabywania i rozwijania umiejętności przez eksperyment i doświadczenie, a także zakupione zostanie wynagrodzenie do pracowni ICT. Zajęcia z
przedmiotów przyrodniczych będą real. z wykorzystaniem rozwiązania wypracowanego w proj. PO KL „PI-PWP E-nauczyciel przyrody”, program wspomagania
nauczania ETOS (E-tutor of Science), wraz ze scenariuszami zajęć dla nauczycieli i animacjami, w dużej mierze dotyczącymi e-ekspetymentów. Główne wskaźniki
osiągnięte w ramach proj to: • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 65 • liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu – 12. W ramach proj realizowane będą zadania: 1. Utworzenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej i doposażenie pracowni ICT w SP w
Jabłoniu 2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 3. Zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów/labolatoriów, m. in. z programowania, eksperymentów 4. Wsparcie
dla nauczycieli, m.in. szkolenia z wykorzystania TIK i metody eksperymentu w praktyce nauczania, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki

GMINA JABŁOŃ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

162 227,88

162 227,88

137 893,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

Cel główny projektu, zgodnie z metodyką SMART: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim, służące
podniesieniu kompetencji kluczowych 130 uczniów i uczennic (60K,70M) w kontekście potrzeb rynku pracy oraz umiejętności 15nauczycieli/ek (12K,3M)w
zakresie TIK do końca VI.2018r. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację w placówce programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia z przedmiotów
matematyczno przyrodniczych, szkolenia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów/nnic, doradztwo edukacyjno – zawodowe, szkolenia dla nauczycieli z
zakresu TIK oraz doposażenie placówki. Zgodnie z SZOOP WL oraz reg konkursu gr doc: Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych
prow kształcenie ogólne (z wył szkół dla dorosłych) 15 os (12K,3M) Uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne (z wył szkół dla dorosłych) –
130os (60K,70M) W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące cele: WSK PRODUKTU L.uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie -130 (60 K i 70M) L. nauczycieli objętych wsparciem w programie 15 (12K,3M) L. szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w
ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych- 1 L. szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie. Liczba
nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie- 1 WSK REZULTATU L. uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu -117 (54
K i 63M) ? L. nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu. 15(12K,3M) ? L. szkół i placówek systemu oświaty
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1 ? L. szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia
zajęć edukacyjnych- 1 Miejsce: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim Termin: 03.2017-06.2018

GMINA OSTRÓW LUBELSKI/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OSTROWIE
LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

352 252,25

352 252,25

299 414,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Akademia wiedzy praktycznej II

Celem jest podniesienie jakości kształcenia w placówkach prowadzonych przez GTD. Podniesienie jakości przełoży się bezpośrednio na możliwość nabycia komp. RPLU.12.02.00-06-0092/17
Klucz. przez U uczestniczących w projekcie, oraz nabycie kompetencji i kwalifikacji przez N uczest. w proj. Doposażenie pracowni umożliwi przekazywanie wiedzy
za pomocą eksperymentu i doświadczeń. Umożliwi branie czynnego udziału uczniów w zajęciach. Zajęcia staną sią atrakcyjniejsze a forma przekazu wiadomości
bardziej zbliżona do przekazu informacji w otaczającym uczniów świecie. Zajęcia rozwij. poszerzą wiadomości z nauczanych przedmiotów, a także nauczą
podstaw programowania, rozszerzą wiadomości z informatyki. Zajęcia z przedsiębiorcz. zostały zaplanowane aby od najmłodszych lat nauczyć jak ważne jest
racjonalne zarządzania budżetem domowym. Zajęcia z dziennikarstwa mają nauczyć formułować czytelne wiadomości i komunikować się z otoczeniem w sposób
zrozumiały i atrakcyjny dla odbiorcy. Zajęcia wyrównawcze usystematyzują wiedzę i zniwelują braki podstaw programowych u słabszych uczniów. Zajęcia wyrów.
będą prowadzone ze szczególnym wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia z psychologiem pomogą uczniom na polepszenie relacji z otoczeniem a w
szczególności z rówieśnikami. Doradztwem zawodowy zostaną objęte osoby na ostatnim etapie kształ., pomoże im to wybrać odpowiednią dla nich dalszą ścieżkę
kształcenia. Zajęcia z logopedii, socjoterapii, integracji sensorycznej i korek-komp pomogą zniwelować wady i deficyty. Zajęcia z gimnast. korek-komp umożliwią
zniwel. wad postawy i ograniczeń ruchowych spowodowanych wadami wrodzonymi i nabytymi. Ponadto zakupione zostaną przyrządy do urządzenia strefy
aktywności fizycznej w SP 2,4 aby wolny między zajęciami i po zajęciach czas uczniowie mogli spędzić w sposób aktywny, wyrabiając u siebie nawyk ruchu od lat
najmłodszych. Urządzenia dają możliwość aktywności ruchowej dla grupy, co ułatwi naukę właściwych relacji w grupie poprzez zabawę. Cd. uzasad. wyd

GMINA TRZYDNIK DUŻY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 764 194,40

1 764 194,40

1 499 565,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Energia Kompetencji

Cel główny projektu (zgodnie z metodyką SMART): podniesienie jakości kształcenia ogólnego Zespołu Szkół w Horodle (SP, Gimnazjum, Liceum) oraz Zespołu Szkół w RPLU.12.02.00-06-0093/16
Strzyżowie (SP, Gimnazjum) w gminie Horodło woj. lubelskie do końca 2017r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 164 uczniów (83 dz. i 81
chł.) i 20 n-li (12K i 8M), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
uwzględniając potrzeby osób niepełnosp. oraz poprzez doposażenie przedm. pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć. Grupa docelowa 164
uczniów (83K - 50,6%) oraz 20 n-li (12 K) z ZSH i ZSS w sumie 184 os. Wsparciem zostanie objętych 5 szkół w 2 ZS. UP, zgodnie z przepisami KC uczą się lub
zamieszkują na terenie woj. lubelskiego. Gr. doc. jest zgodna z SzOOP RPO WL oraz reg. konkursu. Zadania:Zajęcia przyczyniające się do rozwoju kompetencji
kluczowych na rynku pracy (ICT, matem.-przyrod., języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa)
- zajęcia dydakt.-wyrównawcze dla uczniów (typ 1 a)Zajęcia przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matem.-przyrod., j. obce),
z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) - zajęcia TIK dla uczniów (typ 1 a)Podnoszenie kompetencji
bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu - kurs VCC TIK w pracy nauczyciela (typ
1 b)Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedm. matemat. –
przyrod. oraz pracowni TIK (typ 1d) Rezultaty: -podniesienie kompetencji kluczowych u min. 90% uczniów objętych wsparciem -uzyskanie nowych kwalifikacji
zawodowych przez min. 90% nauczycieli z projektu -wykorzystywanie zakupionego w projekcie sprzętu ICT i wyposażenia pracowni przed. przy

GMINA HORODŁO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

476 678,75

476 678,75

405 176,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Edukacja kluczem do sukcesu- program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w
Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym

Cel główny: Cel główny projektu, zgodnie z metodyką SMART: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w
RPLU.12.02.00-06-0094/16
Łopienniku Nadrzecznym, służące podniesieniu kompetencji kluczowych 56 uczniów i uczennic (32K,24M) w kontekście potrzeb rynku pracy oraz umiejętności 10
nauczycieli/ek (6K,4M)w zakresie TIK do końca VI.2018r. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację w placówce programu rozwojowego obejmującego dodatkowe
zajęcia z przedmiotów matematyczno przyrodniczych, szkolenia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów/nic, szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK oraz
doposażenie placówki. Zgodnie z SZOOP WL oraz reg konkursu gr doc: Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych prow kształcenie
ogólne (z wyłszkół dla dorosłych) 10 os (6K,4M) Uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne (z wył szkół dla dorosłych) – 56 os (32K,24M). W
ramach projektu zostaną osiągnięte następujące cele: WSK PRODUKTU L.uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 56 (32K,24M). L. nauczycieli objętych wsparciem w programie 10(6K,4M) L. szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych- 1 L. szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu
TIK w programie- 1 WSK REZULTATU L. uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu -50 (28 K i 22M) L. nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu. 9 (5K,4M) L. szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć
edukacyjnych - 1 L. szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych- 1 Miejsce: Publiczna Szkoła
Podstawowa w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym Termin: 03.2017-06.2018

GMINA ŁOPIENNIK GÓRNY / PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOPIENNIKU
NADRZECZNYM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

262 216,25

262 216,25

222 883,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

RPLU.12.02.00-06-0092/16

Wszechstronna edukacja kluczem do sukcesu

Cel gł. pr.: podniesienie jakości kształcenia ogólnego w G nr 1 i w SP nr 4 z Łęcznej w woj.lubelskim do końca VI.2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć
dydaktycznych dla 791 uczniów (331 dz.i 460chł.) i 88 nauczycieli (74K i 14M), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i
umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby uczniów niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i
pomoce niezbędne do realizacji zajęć. Gł.rezultaty: nabycie kwalifikacji przez 90% N i podniesienie kompetencji u 90% U, objętych wsparciem. Gr. docelowa: G: N:
24 os. (19K (79%), 5M (21%)) i U: 352 os. (168dz. (48%), 184chł. (52%)), razem 376 UP. SP: N: 64 os. (55K (86%), 9M (14%)) i U: 439 os. (163 dz. (37%), 276 chł.
(63%)), razem 503 UP. ŁĄCZNIE UP: N-88os. (74K+14M); U-791os. (331 dz.+460chł.) WSZYSCY UP = 879os. (405 K + 474 M). Gł.zadania, realizowane w ramach
projektu: -zajęcia wyrównawcze oraz kształtujące kompetencje kluczowe (ICT, matematyczno-przyrodnicze, j.obce) -zajęcia dla uczniów przyczyniające się do
rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy - ICT -organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego i udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia dla nauczycieli podnoszące ich kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu -zajęcia dla uczniów przyczyniające się
do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy - matematyczno-przyrodnicze, przedsiębiorczość, doradztwo (wyjazdy pozaszkolne) -wyposażenie pracowni
dla przedmiotów przyrodniczych oraz pracowni ICT.

Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach

RPLU.12.02.00-06-0095/16

GMINA ŁĘCZNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 106 539,80

1 106 539,80

940 558,83

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Cel główny, zg z met SMART: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Kolechowicach, służące podniesieniu kompetencji kluczowych 40
RPLU.12.02.00-06-0096/16
uczniów/nnic (22K,18M) oraz umiejętności 8 nauczycieli/ek (7K,1M)w zakresie TIK do końca VI.2018r Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację w placówce
programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno przyrodniczych, szkolenia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów/nic,
szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK oraz doposażenie placówki. Zgodnie z SZOOP WL oraz reg konkursu gr doc: Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i
placówek oświatowych prow kształcenie ogólne (z wyłszkół dla dorosłych) 8 os (7K,1M) Uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne (z wył szkół
dla dorosłych) – 40 os (22K,18M). W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące cele: WSK PRODUKTU L.uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych w programie -40 (22 K i 18M) L. nauczycieli objętych wsparciem w programie 8(7K,1M) L. szkół i placówek systemu oświaty
wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych- 1 L. szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w
programie. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie- 1 WSK REZULTATU L. uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu -37 (20 K i 17M) L. nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu. 7 (6K,1M) L. szkół i placówek systemu
oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1 L. szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do
prowadzenia zajęć edukacyjnych- 1 Miejsce: Szkoła Podstawowa w Kolechowicach Termin: 03.2017-06.2018

GMINA OSTRÓW LUBELSKI/SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLECHOWICACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

182 777,50

182 777,50

155 360,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Klucz do sukcesu

Cel główny: Wyższa jakość oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Woli Skromowskiej - Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Skromowskiej oraz
lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2020 r., dzięki doposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 20 nauczycieli, wdrożeniu zajęć
przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 35 uczennic i 47 uczniów. Grupa docelowa
projektu to 20 n-li i 82 uczennic i uczniów w Zespole Szkół w Woli Skromowskiej - Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Skromowskiej, dla kt.
organem prowadzącym jest Gmina Firlej. Projekt obejmuje swym zakresem: - stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz stosowania
TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, dzięki szkoleniom dla n-li oraz doposażeniu pracowni przyrodniczych i ICT - organizację 540 godz. zajęć przyczyniających
się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreat., innow. oraz praca zesp.) - poprawę kompetencji i umiejętności
stosowania TIK wśród uczniów i n-li, w tym dzięki zaj. z programowania - wsparcie uczniów SPE Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przed rozp.
jego realizacji. Skala działań prowadzonych przed rozp. realizacji proj. (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stos. do skali działań
(nakładów) prowadzonych przez szkołę w okresie 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Zasoby edukacyjne
będące utworami w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą
udostępnione na wolnej licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa”. Udostepnienie nastąpi w formie elektronicznej. W związku z zakupem wyposażenia i
pomocy TIK, szkoła obj. wsparciem w okresie do 6 mcy od daty zak. proj. osiągnie funkcjonalności określone w Regulaminie konkursu (s.25nn).

GMINA FIRLEJ/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W WOLI
SKROMOWSKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

533 874,44

533 874,44

453 793,27

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-02

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

SZKOŁY XXI WIEKU W GMINIE KOMARÓW-OSADA

Tytuł projektu: Szkoły XXI WIEKU w Gminie Komarów-Osada Okres realizacji: 03.07.2017-29.06.2018 Obszar realizacji: gm. Komarów-Osada Realizatorzy: SPŚ,
RPLU.12.02.00-06-0097/16
SPKO, SPD, SPA Cel główny: Podniesienie u uczn. SPŚ, SPKO, SPD, SPA kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz
rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poprawa jakości i wzrost atrakcyjn. oferty eduk. SPŚ, SPKO,
SPD, SPA przez wdroż. progr. rozwojowego ukierunkowanego na doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt edukac. i TIK, indywidualizację wsparcia U ze SPE,
rozwój kompet. klucz. wśród 294 U(146dz.) oraz komp. 30(27K)N, w terminie do VI.2018 Gr. docelowa: Projekt jest skierowany do SPŚ, SPKO, SPD, SPA, ich uczn. i
naucz. Wsparciem zostanie objętych 294U (146dz.) oraz 30(27K) nauczycieli Gł. rezultaty projektu: Liczba uczn., którzy nabyli komp. klucz. po opuszczeniu
programu– 294U (146DZ.); Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 30(27K); Doposażenie pracowni
szkolnych w SPŚ, SPKO, SPD, SPA w narzędzia TIK i pomoce dydakt. Zadania w ramach proj.: 1. Kompetencje kluczowe – szkolenia doskonalące dla nauczycieli i
rozwijanie umiejętności U 2. Z przyrodą za pan brat - międzyszkolna pracownia przyrodnicza, szkolenia dla nauczycieli, zajęcia pozalekc. dla uczn. 3. Nowoczesne
technologie informacyjno-komunikac.- zakup wyposażenia TIK, szkolenia dla nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 4. Indywidualizacja pracy z U ze spec.
potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego - wsparcie psychologiczne i logoped. Spełnienie k. dostępu: -Wnioskod. w związku z faktem korzystania
ze wsparcia w obszarze TIK, deklaruje w okresie do 6-mcy od zakończenia projektu osiągnięcie wszystkich funkcjonalności zgodnie z kryt. określonymi w
regulaminie konkursu. -Projekt został przygotowany w oparciu o sporządzoną w V 2016 r. diagnozę potrzeb szkoły zatwierdzoną p

GMINA KOMARÓW-OSADA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

646 094,44

646 094,44

549 180,27

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-03

2018-06-29

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Edukacja na 5+

Cel główny: Wyższa jakość oferty edukacyjnej w 5 szkołach podstawowych w Gminie Lubartów oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów tych szkół do 2020 r., RPLU.12.02.00-06-0097/17
dzięki doposażeniu szkół, poprawie kwalifikacji i kompetencji 62 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i
kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 151 uczennic i 137 uczniów. Grupa docelowa projektu to n-le i uczniowie 5 szkół podstawowych, dla kt.
organem prowadzącym jest Gmina Lubartów: w Brzezinach, Nowodworze, Skrobowie, Szczekarkowie i Wólce Rokickiej. Projekt obejmuje swym zakresem: stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz stosowania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, dzięki szkoleniom dla n-li oraz
doposażeniu pracowni mat, przyr. i ICT - organizację 2770 godz. zaj. przyczyniających się do rozwoju komp. kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw
(kreat., innow. oraz praca zesp.) - poprawę kompetencji i umiej. stosowania TIK wśród uczniów i n-li - poprawę komp. n-li w zakresie nowoczesnych metod
nauczania oraz kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (szkolenia) Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych
przed rozp. jego realizacji. Skala działań prowadzonych przed rozp. realizacji proj. (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stos. do skali
działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły w okresie 12 m-cy poprzedzających poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
(średniomiesięcznie). Zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa”. Udostepnienie nastąpi w formie elektronicznej. W
związku z zakupem wyposażenia i pomocy TIK, każda ze szkół obj. wsparciem w okresie do 6 mcy od daty zak. proj. osiągnie funkcjonalności określone w
Regulaminie

GMINA LUBARTÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 815 635,68

1 815 635,68

1 543 290,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-02

2020-07-05

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Uczymy się i Nauczamy - wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gorzkowie

Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów (UCZ) szkoły podstawowej w Gorzkowie poprzez realizację w niej projektu edukacyjnego w okresie od 01.VIII.17r. do
RPLU.12.02.00-06-0099/16
30.VI.18r rozwijającego kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiej. niezbędne na rynku pracy oraz redukującego niedobory społeczno-emocj. wśród 80% ze
148 uczniów, poszerzającego kompetencje zawod. 15 nauczycieli (N), a także umożliwiającego modernizację zaplecza dydaktycznego placówki. Grupą docelową
projektu jest: Szkoła Podstawowa w Gorzkowie, 148 uczniów/-nnic (79DZ,69CH) oraz 15 nauczycieli naszej szkoły. Całość projektu opiera się na diagnozie
zatwierdzonej przez organ prowadzący. Zadanie, które przewidziane są przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. Zaj.rozwijające kompetencje kluczowe u
uczniów (matematyka, przyroda, język angielski, informatyka) 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas VI 3. Indywidualizacja pracy z uczniem
(zajęcia specjalistyczne) 4. Dokształcanie nauczycieli (szkolenia) 5. Wyposażenie pracowni przedmiotowej (przyrodniczej) oraz pracowni ICT Efektem realizacji
projektu będzie nabycie/poszerzenie kompetencji kluczowych, wiedzy o rynku pracy, redukcji deficytów społeczno-emocjonalnych utrudniających funkcjonowanie
w codziennym środowisku przez 118 uczniów , podwyższenia kompetencji zawodowych przez 15 nauczycieli oraz unowocześnienie pomocy, materiałów
dydaktycznych i zmodernizowanie pracowni informatycznej i pracowni przyrodniczej.

GMINA GORZKÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

453 855,94

453 855,94

385 777,54

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Kreatywna szkoła - kreatywny uczeń

Cel główny: podniesienie do 06.2020 r. u min. 120 uczniów [56K, 64M] z klas I-VIII ze Szkoły Podstawowej w Cześnikach, Szkoły Podst. w Horyszowie Polskim,
RPLU.12.02.00-06-0099/17
wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kornelówce kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez realizację
wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb oraz podniesienie kompetencji u min. 14 nauczycieli [12K, 2M] (dalej NAU) kształcenia ogólnego z ww. SP w
zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu poprzez cykl szkoleń oraz stworzenie w ww. szkołach warunków uczenia się adekwatnych do
potrzeb rynku poprzez doposażenie 2 pracowni ICT oraz 2 pracowni dla przedmiotów przyrodniczych. Efektem realizacji projektu będzie wzrost liczby uczniów,
którzy nabyli kompetencje kluczowe oraz wsparcie w indywidualnym rozwoju uczniów ze Szkół Podstawowych z Zespołu Szkół w Kornelówce poprzez zapewnienie
dostępu do dodatkowego wsparcia zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi danego ucznia, stworzenie warunków umożliwiających
prowadzenie efektywnych działań edukacyjnych poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędny sprzęt (w tym wyposażenie pracowni ICT i przyrodniczych), materiały
dydaktyczne i realizację oferty doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli z tych szkół.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI GMINY SITNO I OKOLIC C.L./ZESPÓŁ SZKÓŁ W
KORNELÓWCE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

362 697,68

362 697,68

308 293,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Moja wiedza, mą drogą do sukcesu

CEL GŁÓWNY: Wyższa jakość kształcenia ogólnego w Technikum Zawodowym im. W.Witosa w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim poprzez doposażenie szkolnych
pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,zapewnienie 140 uczniom dodatkowych zajęć edukacyjnych przyczyniających się do rozwoju
kompetencji kluczowych,doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz podwyższenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 40 nauczycieli do 30.06.2019r.
GRUPA DOCELOWA to 140 uczniów (80 Dz,60 Ch) i 40 nauczycieli(30 K,10 M)Technikum Zawod. im.W. Witosa w Janowie Lubelskim znajdującego się w wykazie
szkół/placówek systemu oświaty,kt.osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali woj.lubelskiego. ZADANIA: 1. Rozwój kompetencji kluczowych(Typ 1 lit.a). 2.
Kursy,szkolenia podnoszące kompet./kwalifikacje nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod,technologii i sprzętu(typ 1 lit.b). 3. Zajęcia organizowane poza
szkołą-wyjazdy edukacyjne (typ 1 lit.a). 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe(Typ 1 lit.c). 5. Wyposażenie pracowni ICT(typ 1 lit.d). 6. Wyposażenie pracowni
przyrodniczej(typ 1 lit.d). Planowane rezultaty: 1.Minimum 120 uczniów nabędzie kompet.kluczowe po opuszczeniu programu. 2.Minimum 39 nauczycieli uzska
nowe kwalifikacje/nabędzie kompet.po opuszczeniu programu. 3.Technikum zawod. w Janowie Lub.będzie wykorzystywać doposażone w ramach projektu
proacownie ICT i przyrodniczą. Działania w Projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez szkołę przed rozpoczęciem realizacji P i nie zastąpią
obowiązkowego finansowania krajowego przewidzialnego w krajowych przepisach prawnych. Projekt zgodny z prawodawstwem krajowy,PZP,SZOOP, nie
przewiduje pomocy publicznej. Proces nabycie kompetencji przez uczniów/nauczycieli w P zgodny z zakresem określonym w Wytycz.w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (I- zakres,II-wzorzec,III-ocena,IV-porównanie).Szkoła opracuje wykaz wymagań i
kryteria ich oceny dla poszczególnych kompet.kluc

POWIAT JANOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ W JANOWIE LUBELSKIM, W KTÓREGO SKŁAD
WCHODZI TECHNIKUM ZAWODOWE IM. WINCENTEGO WITOSA W JANOWIE LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

553 512,50

553 512,50

470 485,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

EDUKACJA W GMINIE ŻYRZYN

Celem głównym projektu są podniesione kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy u 123 uczniów (63 dz. I 60 chł.) Szkoły RPLU.12.02.00-06-0101/17
Podstawowej w Skrudkach do 31.01.2020 r. Cel główny osiągnięty zostanie poprzez indywidualne podejście do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Rezultaty: - 123 uczniów (63 dz. i 60 chł.) po opuszczeniu projektu nabędzie kompetencje kluczowe - 16 nauczycieli i pracowników pedagogicznych
uczestniczących w szkoleniach (13 k. i 3 m.) po opuszczeniu projektu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje - w szkole uczestniczącej w projekcie
wykorzystywany będzie sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - w szkole uczestniczącej w projekcie w pracowniach przedmiotowych do prowadzenia
zajęć edukacyjnych wykorzystywane będzie zakupione w ramach projektu doposażenie. Zadania: - organizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na
rynku pracy (ICT, matematyczno- przyrodnicze, języki obce) z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu - pomoc
psychologiczno- pedagogiczna (w tym porady dla rodziców i opiekunów) - wyposażenie 1 pracowni ICT Grupa docelowa: - 137 uczniów (70 dz. i 67 chł.) Szkoły
Podstawowej w Skrudkach, która znajduje się na liście szkół, które osiągnęły najsłabsze wyniki edukacyjne w skali województwa stanowiącej załącznik nr 16 do
Regulaminu konkursu. - 21 nauczycieli i pracowników pedagogicznych (17 k. i 4 m.) tej szkoły Szkoła Podstawowa w Skrudkach, w której odbywać się będzie nauka
programowania spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w podrozdziale 3.4 pkt 23 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.(kryt. prem. 5)

GMINA ŻYRZYN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

792 747,96

792 747,96

673 835,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2020-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Dobry start - lepsza przyszłość uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Gminie Rossosz

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 95 % uczniów tj. 140 ucz(72 Dz,68 Ch) RPLU.12.02.00-06-0102/16
spośród 147 ucz.objętych projektem, zniwelowanie deficytów u 113 ucz ( 60 Dz,53 Ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację
zajęć specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 100% nauczycieli tj.33 os. (27 K, 6 M) z Gimnazjum oraz Szkoły Podst.w Rossoszu w terminie
do 31.07.2019 r. GŁÓWNE WSKAŹNIKI REZULTATU: ? Liczba ucz, którzy nabyli kompet. klucz. po opuszcz.progr: 140 os. (72 Dz,68 Ch) ? Liczba n-li, którzy nabyli
kompetencje po opuszcz. programu: 33 n-li GŁÓWNE WSKAŹNIKI PRODUKTU: ?Liczba ucz. objętych wsparciem w zakresie rozwijania komp. klucz. w progr.
147ucz.(75 Dz,72 Ch), ?Liczba n-li objętych wsparciem w progr: 33 n-li, ?Liczba szkół wyposaż. w ramach progr. w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć eduk.:2, ?Liczba
szkół, których pracownie przedm. zostały doposażone w progr:2, ?Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie komp. cyfrowych: 33 os.(27K, 6M) GRUPY DOC: 147
ucz.(75Dz,72Ch) w tym 118 ucz.(63Dz,55Ch) ze specj. potrzebami eduk.oraz 33 n-li z SP i G w Rossoszu. GŁÓWNE ZADANIA:a) zajęcia dod. kształt. komp.i klucz. (j.
angielski, matematyka, zaj.naukowo-techniczne, informatyka) oraz szkolenia dla n-li.rozwijanie komp. klucz. ucz., doposażenie szkół. b) tworzenie w szkołach
warunków do nauczania eksperym.- pracownia przyrod. w SP i G metodą eksperym., zajęcia dla ucz. z przyr. i matem. metodą eksperym. oraz szkolenie dla n-li , c)
zajęcia dla ucz. z SPE: logopedyczne, terapeut. oraz zaj.korekc.-kompens. oraz szkolenie dla n-li: praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wyposaż. szkół w sprzęt do pracow.przedmiot. jest komplement. z zaj.dod. dla uczn. oraz doskonal. n-li. Wniosk. w proj. jest organ prowadz.szkoły kszt.ogól. w
oparciu o pods.progr.kszt.ogóln. OKRES REALIZACJI PROJ: 01.09.2017- 31.07.2019r. OBSZAR REALIZACJI PROJ: powiat bialski

GMINA ROSSOSZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

523 652,01

523 652,01

445 104,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Wejdźmy na wyższy poziom

Cel główny to podniesienie jakości kształcenia w SPW oraz SDD w Gminie Wisznice poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 51 uczniów/nic (24
uczennic) kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 15 nauczycieli, w tym 13 kobiet oraz doposażenie SPW, SDD do
29.02.2020. Proj jest skierowany do gr docelowych z woj. lubelskiego-57 uczniów (29 uczennic) z SPW,SDD w Gm. Wisznice i 15 naucz., w tym 13 kobiet z SPW,
SDD. W ramach proj. UCZ wezmą udział w zajęciach wyrównawczych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz zaj. logopedycznych, z psychologiem, korekcyjnokompensacyjnych. Ponadto 15 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach, 3 nauczycieli w studiach podyplomowych. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie dla
pracowni TIK, przyrodniczej oraz matematycznej dla SP, które zostaną wyposażone w pomoce do nabywania i rozwijania umiejętności przez eksperyment i
doświadczenie. Główne wskaźniki osiągnięte w ramach proj to: • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 51 • liczba szkół,
w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu – 15. W ramach proj realizowane będą zadania: 1. Doposażenie pracowni przyrodniczej, matematycznej oraz TIK w SP 2.
Zajęcia dodatkowe, w tym wyrównawcze, rozwijające 3. Zajęcia specjalistyczne z logopedą, psychologiem oraz korekcyjno-kompensacyjne. 4. Podnoszenie
kwalifikacji przez nauczycieli. Dzięki udziałowi w projekcie UCZ podniosą kompetencje kluczowe ww. obszarach (efekty uczenia się), weryf. na podst. testów
wiedzy na wejście i wyjście (dla warsztatów), arkuszy diagnost. (dla zajęć wyró.) zgodnie z etapami I-Zakres, II-Wzorzec, III-Ocena, IV Porównanie. Naucz nabędą
kwalifik oraz kompetencje fakt nabycia będzie weryfikowany zgodnie z etapami I-Zakres, II-Wzorzec, III-Ocena, IV Porównanie.

RPLU.12.02.00-06-0102/17

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DOŁHOLISKA, ŁYNIEW, MARYLIN, POLUBICZE,
RATAJEWICZE, "INTEGRACJA"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

396 819,48

396 819,48

337 296,55

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2020-02-29

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Nowoczesna szkoła, kompetentny uczeń

Cel główny projektu to: Podniesiony o min. 80% pozoim kompetencji kluczowych u min. 81 uczniów Gimnazjum w Radawczyku,zwiększony poziom kwalifikacji w
zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu u min. 18 nauczycieli szkoły oraz wyposażona placówka w niezbędny spęrzęt TIK w okresie do
30.06.2018 r. Grupa docelowa: Wsparcie skierowane jest do Gimnazjum w Radawczyku Drugim, jego 101 uczniów i 22 nauczycieli. Głowne zadania: -Zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowowe z biologii, chemii, fizyki, matematyki, geografii, jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, informatyki -Podnoszenie kompetencji i
kwalifikacji nauczycieli ( szkolenia: Nowe technologie ITC, tablica interaktywna, prezentacje multimedialne) -Doradztwo edukacyjno-zawodowego i pomoc
psychologiczno– pedagogiczna -Wyposażenie pracowni ICT Rezultaty -Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu- min.81 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu min. 18 -Liczba szkół i placówek systemu oświaty
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych -1

RPLU.12.02.00-06-0104/16

GMINA KONOPNICA/GIMNAZJUM IM. WINCENTEGO POLA W RADAWCZYKU DRUGIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

529 423,13

529 423,13

450 009,66

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wola Mysłowska

Celem głównym proj. jest podniesienie u uczniów komp. klucz., właściwych postaw i umiej. niezbędnych na rynku pracy min. 90% uczniów:tj.175ucz (89dz,86ch),w RPLU.12.02.00-06-0105/16
tym zniwelow. deficytów u 50ucz(20dz,30ch) ze specj. potrz.eduk., w tym 5ucz(1dz,4ch) z niepeł. poprzez realiz. zaj.dod. i specjalist. oraz oraz podnies. komp. zaw.
100% n-li. tj. 39 n-li(20K,2M) ze szkół w gminie wiejskiej Wola Mysłowska w term.do 30.06.2019r. GŁÓWNE WSKAŹNIKI REZULTATU: * Licz.ucz, którzy nabyli
kompet. klucz. po opuszcz.progr:90% tj. 175ucz(89dz,86ch) * Liczba n-li, którzy nabyli kompet. po opuszcz. programu 100%tj. 39n-li(34K,5M) *Liczba szk., w
których prac.przedm.wykorzyst.doposaż.do prowadz. zaj. tj.3 szkoły(SP Lisikierz, SP Mysłów, G Mysłów) *Liczba szk.,i plac.sys.ośw wykorzyst.sprzęt TIK do
prowadz.zaj. eduk. tj.3 w/w szkoły. GRUPY DOCEL. to 194ucz.(99dz,95ch) w tym 55ucz.(22dz,33ch) ze specj.potrzeb.eduk.w tym.5ucz(1dz,4ch) z niepełnospr.,oraz
39n-li(34K,5M) ze szkół w Gminie Wola Mysłowska. Wszystkie szk.obj.proj.uzyskały wynik sprawdz.klas 6 poniżej śr.woj.lubelskiego. GŁÓWNE ZADANIA: a)
zaj.dod. kształt. komp. klucz.ucz(j. ang., matem., umiej. uczenia się, informat) oraz szkol. dla n-li.z zakresu rozwij. komp.klucz.ucz., a także doposaż.szk. w narzędzia
TIK do prac. informatycz. b) tworzenie w szkołach warunków do naucz. eksperyment. poprzez realiz.zaj.dla ucz. z przyrzedm. przyrod., szkol. dla n-li w zakresie
naucz.metodą eksperym, oraz wyposaż. w/w szkół w sprzęt i pomoce dyd. c) zaj. dla ucz. ze specj. potrzeb.eduk.(logop. korekc-komp.,gim.korek, psycho-eduk) .wraz
ze szkol. dla n-li w ramach indywid.pracy z uczn.z SPE.Wyposaż. szkół w sprzęt do pracow.przedmiot. jest komplement. z zaj.dod. dla uczn. oraz doskonal. n-li.
Wniosk. w proj. jest organ prowadz.szkoły czyli Gmina Wola Mysłowska prowadz.kszt.ogól. w oparciu o pods.progr.kszt.ogól.Miejscem realiz.proj. są w/w szkoły
w których zrekrutow.zostali uczniowie. Proj. będzie realiz. w w/w szk. w okr.01.09.2017-30.06.2

GMINA WOLA MYSŁOWSKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

723 981,99

723 981,99

615 384,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Młodzi kreatorzy

Celem głównym jest: podniesienie (do 31.12.2019 r.) u 125 Uczniów (65K, 60M) ze szkół zlokalizowanych na terenie gminy Modliborzyce, kompetencji kluczowych
oraz rozwój właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, zgodnie z wnioskami wynikającym z diagnoz przeprowadzonych indywidualnie dla
każdej placówki objętej wsparciem w ramach projektu, zatwierdzonych przez organ prowadzący placówki (w dniu 21.03.2017r. dla ZPO PG w Stojeszynie Pierw.,
17.03.2017r. dla PSP i PG w Wierzchowiskach Drug., 27.03.2017r. dla PSP, PG i LO w ZS w Modliborzycach). Głównymi rezultatami projektu jest podniesienie
kompetencji kluczowych u Uczniów, stanowiących Grupę Docelową projektu oraz zapewnienie dostępu do dobrej jakości kształcenia (tj. organizację zajęć dla 125
Uczniów (65K, 60M)) oraz podniesie jakości tego kształcenia poprzez zapewnienie wzrostu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie pracowni dla
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Grupę docelową proj. będzie stanowić 125 Uczniów (65K, 60M) oraz 40 nauczycieli (32K, 8M) ze szkół (Liceum
Ogólnokształcące, Publiczne Gimnazjum i Publiczną Szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Modliborzycach, Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum
w Stojeszynie Pierwszym, Publiczne Gimnazjum i Publiczną Szkołę Podstawową w Wierzchowiskach Drugich) zlokal. na terenie gm. Modliborzyce, które osiągają
najsłabsze wyniki edukacyjne w skali woj.lubelskiego Zadania realizowane w ramach projektu to zajęcia wyrównawcze i rozwojowe dla Ucz., zajęcia wspierające
rozwój dzieci i młodzieży, zajęcia kształtujące właściwe postawy, niezbędne na rynku pracy, doposażenie pracowni przedmiotowych oraz szkolenia dla
nauczycieli. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.12.2017r. do 31.11=2.2019r.

GMINA MODLIBORZYCE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 011 484,08

1 011 484,08

859 761,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-12-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Młodzi odkrywcy

Projekt jest skierowany do uczniów i uczenic Sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrykach, nauczycieli w/w szkoły. Celem projektu jest wzrost
RPLU.12.02.00-06-0106/17
kompetencji kluczowych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz w zakresie właściwych postaw (kreatywność,
innowacyjność oraz praca zespołowa) u minimum 80% spośród 41 uczennic i 40 uczniów Sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrykach wchodzącej w
skład Zespołu Szkół w Wyrykach do końca czerwca 2021 roku przy pomocy indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, utworzenia
warunków do nauczania eksperymentalnego oraz uwzględnienia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
i uczennic. Cel zostanie osiągnięty poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów u co najmniej 80% spośród 13 nauczycielek i
1 nauczyciela, doposażenie szkoły w zakresie pracowni przyrodniczej i ICT (międzyszkolnej) oraz przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół
zainteresowań, projekty i wyjazdy edukacyjne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów i uczennic - indywidualizację pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

GMINA WYRYKI/SZKOŁA PODSTAWOWA W WYRYKACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

439 146,00

439 146,00

373 274,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2021-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.12.02.00-06-0096/17

RPLU.12.02.00-06-0101/16

RPLU.12.02.00-06-0105/17

Przyjazna szkoła w Gminie Jeziorzany

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia w Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Przytocznie z Gminy Jeziorzany. Na podstawie
RPLU.12.02.00-06-0107/17
zdiagnozowanych problemów i konsultacji społecznych zostały wybrane zajęcia z kompetenecji kluczowych skierowane do uczniów klas I-III oraz IV-VI. W ramach
projektu wdrożony zostanie program rozwojowy obejmujący następujące typy zajęć rozwijających kompetencje kluczowe: Zabawy z liczbami- dla dzieci klas I-III:
Matematyczne łamigłówki- dla dzieci klas IV-VI Liczenie jest fajne- dla uczniów klas IV-VI Czy burza jest straszna- dla uczniów klas IV-VI Zajęcia logicznego
myślenia- dla uczniów klas IV-VI Speak - lekcja - dla dzieci klas I - III Speak - lektor - dla dzieci klas IV - VI Gdy dorosnę... - w klasach IV - VI Rezultaty: - zwiększenie
poziomu wiedzy uczniów z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i informatycznych - zwiększenie poziomu wiedzy z jezyka angielskiego, szczególnie w
komunikowaniu się - Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki - Zmniejszenie trudności w opanowaniu wiedzy przez uczniów z różnymi
niepełnosprawościami - Podwyższenie świadomości na temat równości płci Efekty zostaną osiagnięte poprzez wzrost wiedzy z w/w przedmiotów. Nabycie
kompetencji jest zgodne z zakresem określonym w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014 - 2020. W programie zostanie uwzględniona realizacja zajęć pozalekcyjnych o tematyce dostosowanej do zainteresowań
uczniów, jednocześnie poszerzająca ich wiedzę z przedmiotów podstawy programowej. Istotne jest rozwijanie u uczniów kompetencji o kluczowym znaczeniu dla
dalszej edukacji oraz podjęcia zatrudnienia. Przeprowadzona diagnoza wykazała konieczność uatrakcyjnienia oferty eduacyjnej o zajęcia zachęcające uczniów
do nauki przedmiotów ścisłych i technicznych oraz wprowadzenie zajęć nastawionych na kształtowanie właściwych postaw (kreatywność, innowacyjn

GMINA JEZIORZANY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

104 590,63

104 590,63

88 902,03

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Uczeń-najlepsza inwestycja w przyszłość

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia we wszystkich 3 szkołach podstawowych z terenu wiejskiej Gminy Abramów. Na podstawie
zdiagnozowanych problemów i konsultacji społecznych zostały dobrane zaj. z kompetencji kluczowych skierowane do U z kl. I-III oraz IV-VI. Zajęcia z
:jęz.angielskiego dla U z kl. I-VIprzyrody dla U z kl. I-VIinformatyki dla U z kl. I-VImatematyki dla U z kl. I-VIzajęcia logopedyczne dla U słabosłyszącychzajęcia dla
U z niepełnosprawnością umyslową Zaplanowane rezultaty: - Zwiększenie poziomu wiedzy U z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych Zwiększenie poziomu wiedzy z jęz.angielskiego, szczególnie komunikowania się - Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z
matematyki
- Zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości przez U z
różnymi rodzajami niepelnosprawności
-Podwyższenie świadomości na temat równości plci i niedyskryminacji - Rozwijanie
umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego czasu - Zaciekawienie światem przyrody oraz rozbudzenie pasji poznawczych - U nauczą się współdziałania w
zespole Efekt zostanie osiągnięty, gdy nastąpi wzrost wiedzy z powyższych przedmiotów . Fakt nabycia kompetencji jest zgodny z zakresem określonym w
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. W
programie należy uwzględnić realizację zajęć pozalekcyjnych o tematyce dostosowanej do zainteresowań uczniów, jednocześnie poszerzając ich wiedzę z
przedmiotów podstawy programowej. Istotne jest rozwijanie u U kompetencji o kluczowym znaczeniu dla dalszej edukacji oraz podjęcia zatrudnienia.
Przeprowadzona diagnoza wykazała konieczność uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia zach

RPLU.12.02.00-06-0108/16

GMINA ABRAMÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

373 445,00

373 445,00

317 428,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Z Gimnazjum w Przyszłość

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia dla uczniów z gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie. Na podstawie zdiagnozowanych
problemów i konsultacji społecznych zostały dobrane zaj. z kompetencji kluczowych :językowe: z jęz.angielskiego,z jęz. niemieckiego,matematyczneinformatycznenauka programowaniaprzyrodnicze: panel biologiczno-chemicznypanel fizycznyzajęcia dla osób z niepełnosprawnościa umyslowąszkolenie dla nauczycieli z
wykorzystania TIK Zaplanowane rezultaty: - Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności U z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyka, biologia,
chemia, fizyka - Zwiększenie poziomu wiedzy z jęz.angielskiego i jęz. niemieckiego, szczególnie komunikowania się - Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności U
logicznego myślenia poprzez naukę programowania - Rozwijanie umiejętności aktywnego i konstruktywnego spędzania wolnego czasu - Zmniejszenie ryzyka
przedwczesnego kończenia nauki - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnosciami - Podwyższenie świadomości na temat równości płci Podniesienie kompetencji nsuczycieli w zakresie korzystania z TIK Efekt zostanie osiągnięty, gdy nastąpi wzrost wiedzy z powyższych przedmiotów o 20%. Fakt
nabycia kompetencji jest zgodny z zakresem określonym w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji pogramów operacyjnych w
latach 2014-2020. Przeprowadzona diagnoza wykazała konieczność uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia zachęcające uczniów do nauki
przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz wprowadzenie zajęć nastawionych na kształtowanie kompetencji rozwijających kreatywność. Niezbędne jest również
objęcie wsparciem uczniów z niepełnosprawnościami poprzez organizacje zajęć dostsowanych do ich potrzeb a także przeszkolenie nauczycieli z tchnologii ICT.
W ramach działań ( typ projektu nr 1 lit.a i nr 1 lit.c) zostaną uwzględnione indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne u

RPLU.12.02.00-06-0109/16

GMINA ABRAMÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

167 267,90

167 267,90

142 177,71

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowoczesne kompetencje - kluczem do przyszłości

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy u 51 (24 dziew.+27 chłopcy)uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kaplonosach oraz podniesienie zdolności szkoły w zakresie udzielania wsparcia na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym
niepełnosprawnych do 30.06.2020 r. Główne rezultaty: 55 (26dziewczyn + 29 chłopców) uczennic i uczniówzostanie objętych wsparciem w ramach projektu 2 (2
kobiety) nauczycieli zostanie objętych wsparciem w postaci podniesienia kwalifikacji w ramach projektu 51 (24 dziewczyn+27 chłopców)uczennic i uczniów
podniesie kompetencje kluczowe matematyczne, przyrodnicze, ICT oraz z j. angielskiego 16 (6 dziewczyn+10 chłopców) zostanie wspartych pomocą
psychologiczno-pedagogiczną 1 szkoła zostanie wyposażona w 2 pracownie Główne zadania: Zajęcia (matematyczne, przyrodnicze, ICT oraz j. angielski)
przyczyniające się do nabycia umiejęstności kluczowych wraz z uwględnieniem właściwych postaw - kreatywność, innowacyjność ora praca zespołowa Zajęcia z
pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedyczne,socjoteraputyczne, korekcyjno-kompensacyjne) przyczyniające się do wyrównywania deficytów
Wyposażenie pracowni ICT oraz przyrodniczej w noweczesny sprzęt Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje nauczycieli SP Kaplonosy w kierunku
informatycznym i logopedycznym Grupy docelowe: 55 (26uczniów i 29uczennic) SP Kaplonosy 2 (2 kobiety) nauczycieli SP Kaplonosy

RPLU.12.02.00-06-0110/16

GMINA WYRYKI/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KAPLONOSACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

383 064,75

383 064,75

325 605,03

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Edukacja w Leścach

Celem głównym projektu jest rozszerzenie ofery edukacyjnej w Szkoły Podstawowej im. Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej w Leścach, wyposażenie szkoły w nowoczesny
sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji wśród uczniów do 30.06.2019 r. Cel główny projektu
bezpośrednio przyczyni się do osiagnięcia celu szczegółowego tj.: podniesienia wśród uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności
niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwoju indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grupę docelową w
projekcie stanowi 51 uczniów oraz 10 nauczycieli. Wszystkie zadania zaplanowane w ramach projektu zostały opracowane na podstawie przeprowadzonej przez
Wnioskodawcę w maju 2016 r. Diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS. Na podstawie wskazanego dokumentu opracowano projekt w zakresie organizacji
zajęć, które przyczynią się do rozwoju kometencji kluczowych na rynku pracy zgodnie z Zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady (2006/962/WE z dnia 18
grudnia 2006 r.). Zorganizowane w ramach projektu zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i językowych oraz informatycznych będą miały wpływ
na rozwój właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa). Rezultaty projektu bedą mierzone poprzez przerowadzenie testów wiedzy w
ramach poszczególnych zajęć na początku oraz na zakończenie, co jednocześnie pokaże rezultat poszczególnego rodzaju wsparcia i jego wpływ na rozwój
umiejętności i wiedzy uczestników projektu. Ponadto rezultaty projektu wpłyną na wyniki uczniów biorących udział w projekcie uzyskane z poszczególnych
przedmiotów podczas egzaminów do gimnazjum.

RPLU.12.02.00-06-0111/16

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI LEŚCE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

115 063,75

115 063,75

101 964,18

88,62 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-06-28

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

O poziom wyżej - Gmina Stanin stawia na edukację!

Cel główny to podniesienie poziomu kształcenia w SPJ,SPS,SPZ,SPZa i GZ w Gminie Stanin poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 342 uczniów (189
uczennic) kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 91 nauczycieli, w tym 81 kobiet oraz doposażenie SPJ,SPS,SPZ,SPZa i
GZ do 30.06.2018. Proj jest skierowany do gr docelowych z woj. lubelskiego-342 uczniów (189 uczennic) z SPJ,SPS,SPZ,SPZa i GZ z Gm. Stanin i 91 naucz., w tym 81
kobiet z SPJ,SPS,SPZ,SPZa i GZ. W ramach proj. UCZ wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe oraz
skorzystają z doradztwa edukacyjno-zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto 91 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach,5 nauczycieli w
studiach podyplomowych oraz zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni przyrodniczych w SPJ,SPS,SPZ,SPZa i pracowni ICT w SPS,które zostaną wyposażone
w pomoce do nabywania i rozwijania umiejętności przez eksperyment i doświadczenie Główne wskaźniki osiągnięte w ramach proj to: • liczba uczniów, którzy
nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 308 • liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć
edukacyjnych – 4 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu –91 W ramach proj realizowane będą
zadania: 1. Doposażenie pracowni przyrodniczej w SPJ,SPS,SPZ,SPZa i pracowni ICT w SPS 2. Zajęcia dodatkowe, w tym dydaktyczno – wyrównawcze 3. Zajęcia
pozalekcyjne w formie warsztatów/labolatoriów, m. in. z programowania, eksperymentów 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz pomoc psychologicznopedagogiczna 5. Wsparcie dla nauczycieli, m.in. szkolenia z wykorzystania TIK, programowania i metody eksperymentu w praktyce nauczania, studia
podyplomowe z chemii, języka angielskiego i integracji sensorycznej

RPLU.12.02.00-06-0112/16

GMINA STANIN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

697 943,09

697 943,09

593 251,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Serokomla

Cel główny to podniesienie jakości kształcenia w SPK, SPS w Gminie Serokomla poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 312 uczniów/nic (149
uczennic) kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 35 nauczycieli, w tym 31 kobiet oraz doposażenie SPK, SPS do
30.06.2019. Proj jest skierowany do gr docelowych z woj. lubelskiego-312 uczniów (149 uczennic) z SPK, SPS w Gm. Serokomla i 35 naucz., w tym 31 kobiet z SPK,
SPS. W ramach proj. UCZ wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe, a część uczniów skorzysta z
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego. Ponadto 35 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach,2 nauczycieli w studiach
podyplomowych oraz zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni przyrodniczej w SPK, SPS i ICT w SPS, które zostaną wyposażone w pomoce do nabywania i
rozwijania umiejętności przez eksperyment i doświadczenie.. Główne wskaźniki osiągnięte w ramach proj to: • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje
kluczowe po opuszczeniu programu - 280 • liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2 •
liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu –35 W ramach proj realizowane będą zadania: 1. Doposażenie
pracowni przyrodniczej w SPK, SPS i pracowni ICT w SPS i SPK 2. Zajęcia dodatkowe, w tym dydaktyczno – wyrównawcze 3. Zajęcia pozalekcyjne w formie
warsztatów/labolatoriów, m. in. z programowania, eksperymentów 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe 5. Wsparcie
dla nauczycieli, m.in. szkolenia z wykorzystania TIK, programowania i metody eksperymentu w praktyce nauczania, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki

RPLU.12.02.00-06-0112/17

GMINA SEROKOMLA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

557 478,74

557 478,74

473 856,92

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Urszulin

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez 3 szkoły podstawowe i klasy II i III Gimnazjum z Gminy Urszulin, przez
wdrożenie w okresie od 01.12.2017 r. do 30.06.2019 r. programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 321 uczniów kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 47 nauczycieli oraz doposażenie ww. Szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia
niezbędne do realizacji programów nauczania. Zadania w projekcie obejmują: - doposażenie pracowni przyrodniczych Szkoły Podstawowej w Urszulinie, Szkoły
Podstawowej w Woli Wereszczyńskiej, Szkoły Podstawowej w Wytycznie. - doposażenie ww. Szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, - dodatkowe zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych rozwijające kompetencje kluczowe realizowane poza lekcjami - zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe dla uczniów klas gimnazjalnych i doradztwo edukacyjno – zawodowe - szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli - pomoc
psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i przygotowanie naucz. do indywidualizacji.

RPLU.12.02.00-06-0113/16

GMINA URSZULIN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 310 648,40

1 310 648,40

1 114 051,14

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-12-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Rynek pracy zawojuję! Programuję, językami władam, eksperymentuję

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez kompleksowe wsparcie pracy szkoły w kształceniu kompetencji kluczowych oraz indywidualizacji
RPLU.12.02.00-06-0113/17
procsu uczenia się. Głownym rezultatem projektu będzie trwałe zmniejszenie dysproporcji w jakości edukacji pomiędzy obszarami miejskimi, a terenami
wiejskimi. Zmiana ta zostanie wprowadzona poprzez zwiekszenie kompetencji uczestników oraz pozyskanie wyposażenia. Działania podejmowane w projekcie
stanowią uzupełnienie działań finansowanych z mocy przepisów prawnych. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli SP w Krasieninie, znajdującej się na
terenie wiejskim poniżej 5000 mieszkańców. Głównym problemem jest uzyskiwanie niskich wyników przez uczniów w badaniach zewnętrznych oraz niska
motywacja do uczenia się. Wynika to z braku środków na doskonalenie nauczycieli, doposażenie szkoły w pomoce, co zminejsza możliwość stosowania
nowoczesnych metod. W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:Uczyć skutecznie - wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji
kluczowych oraz indywidualizacji nauczaniaMistrzowie programowania - zajęcia z podstaw programowaniaZa pan brat z Królową Nauk - kształtowanie
kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematycznych dla uczniów I i II etapu edukacyjnegoPoznaję i doświadczam - zajęcia kształtujące kompetencje
kluczowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem metod doświadczlnych dla I i II etapuKlucze do świata - kształtowanie kompetencji
kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku obcymZajęcia wspomagające na miarę potrzeb - specjalistyczne zajęcia dla uczniów z niepełnosprawonościa
oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. REZULTATY:zmniejszenie dysproporcji w jakości edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi, a miastemimpelementacja
nowoczesnych metod nauczaniadoposażenie placówki w sprzęt mulimedialny oraz nowoczesne pomoce dydaktycznezwiększenie kompetencji w zakresie języków
obcych, programowania i eksperymentowania

GMINA NIEMCE/SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASIENINIE IM. I.KOSMOWSKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

490 894,11

490 894,11

417 259,99

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-02

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Programuję, językiem obcym się posługuję - przyszłość swoją zaplanuję

Cel projektu: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności uczenia się, współpracy grupowej,
RPLU.12.02.00-06-0114/17
wykorzystania technologii komp oraz wiedzy z zakresu przedmiotów mat-przyr i j obcego, przygotowanie do dalszej drogi eduk-zawod. Grupa docelowa- uczniowie
(w tym 3z niepełnosprawnością) i n-le ZSP w Krzczonowie Główne zadania -Utworzenie i wyposażenie szkolnej mobilnej pracowni komputerowej -Uczniowska
Akademia Programowania (zajęcia z zakresu programowania) -Języki obce - mój paszport do rynku pracy (zaj językowe realizowane m.in. metodą projektu, z
wykorzystaniem TIK) -To lubię-zobaczyć mat w przyr-(zaj rozwijające kluczowe kompetencje w kl.I-III) -Jak poczuć chemię do n.przyrodniczych? (zaj rozwijające i
dyd-wyr prowadzone z wyk eskperymentu,dośw, wyj eduk) -Podróż do tajemniczego świata (zaj rozwijające i dyd-wyr z biologii,przyrody, geogr prowadzone z wyk
m. badawczych, projektu, wyjazdy eduk) -Matematyczna Siłownia Umysłowa (zaj mat rozwijające uzdolnienia oraz dyd-wyrówn) -Wspomaganie szyte na miaręudzielanie ppp(zaj i konsultacje specjalistyczne dla U. z dysfunkcjami oraz R) -Kompetentni na rynku pracy - organizowanie i udzielanie doradztwa zawodowego
(zaj warsztatowe, wyjazdy studyjne) -Nauczyciel XXI wieku - podnoszenie kompetencji n-li w zakresie korzystania z nowoczesnych metod i technologii (szkolenia,
studia podyplomowe), Rezultat projektu to wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie umiejętności matematycznych, przedmiotów przyrodniczych,
posługiwania sięjęzykiem obcym, wykorzystaniem technologii w procesie edukacji oraz programowania. Praktyczny charakter zajęć wyposaży uczniów w
kompetencje rozwiązania problemów z różnych dziedzin życia codziennego. Nabyte kompetencje wpłyną na poprawę wyników nauczania. W rezultacie w sposób
trwały zmniejszona zostanie dysproporcja w jakości edukacji poprzez pozyskanie środków technicznych oraz zwiększenie kompetencji n-li.

GMINA KRZCZONÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

810 591,65

810 591,65

689 002,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-02

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Mali Einsteini z wielką wiedzą

Cel główny: podniesienie w okresie do 06.2019 r. u min.62 uczniów (29K 33M) z klas I-VIII SP w Kornelówce oraz SP w Kolonii Sitno wchodzących w skład
Zespołu Szkół w Kornelówce kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację wsparcia
dostosowanego do indywidualnych potrzeb, tj. zajęć organizowanych poza lekcjami i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podniesienie kompetencji min.15
nauczycieli [14K,1M] kształcenia ogólnego z ww. szkół w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu poprzez cykl szkoleń oraz
stworzenie w ww. szkołach położonych na terenach wiejskich warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku poprzez doposażenie 2 pracowni ICT oraz
2 pracowni dla przedmiotów matem.-przyrodniczych. Efektem realizacji projektu będzie wzrost liczby uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe oraz
wsparcie w indywidualnym rozwoju uczniów ze SP w Kornelówce i Kolonii Sitno poprzez zapewnienie dostępu do dodatkowego wsparcia zgodnie z
indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi danego ucznia, stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie efektywnych działań
edukacyjnych poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędny sprzęt (w tym wyposażenie pracowni ICT i przyrodniczych), materiały dydaktyczne i realizację
oferty doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli z tych szkół.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI GMINY SITNO I OKOLIC C.L.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

317 339,30

317 339,30

269 738,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Kompetencje na starcie

Cel: podniesienie poziomu kompetencji kluczowych min. 32 uczniów SP w Rudce Kozłowieckiej do 30.06.2019 r. oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w
RPLU.12.02.00-06-0115/17
zakresie zastosowania technik teleinformatycznych w zajęciach. Główne rezultaty: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu 32 os. (16K i 16 M) Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 10 (9K i 1 M) Liczba szkół, w których
pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK
do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1 Grupa docelowa: 1. uczniowie SP w Rudce Kozłowieckiej - min. 32 osoby; projekt skierowany jest przede wszystkim do
dzieci z klas IV-VII, posiadające trudności w nauce podstawowego materiału programowego z zakresu matematyki, przyrody, i jęz.angielskiego w celu wyrównania
szans w dalszej nauce. W rekrutacji uwzględnione zostaną również dzieci uzdolnione, w celu rozwijania ich zdolności, logicznego myślenia oraz ukazania nauki
poprzez rozwój zainteresowań i zabawę. 2. nauczyciele SP w Rudce Kozłowieckiej - 10 osób - nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole z przedmiotów,
których mogą zostać wykorzystane nowoczesne urządzenia teleinfornatyczne i pomoce multimedialne, specjalistyczne aplikacje edukacyjne, ukierunkowane na
utrwalanie wiedzy z konkretnych dziedzin czy przedmiotów. Jednym z najnowszych trendów w szkołach jest używanie tablic interaktywnych, pomocnych w
przeprowadzaniu zajęć. Nauczyciele, którzy korzystają z takich rozwiązań twierdzą, że zmieniają one diametralne proces nauki. Gł. zadania: 1. Zajęcia dodatkowe
dla uczniów rozwijające kompetencje kluczowe i podnoszące kwalifikacje i poziom edukacyjny uczniów wyrównując tym samym szanse 2. Szkolenia dla
nauczycieli 3. Wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT - niezbędne do realizacji zajęć na wyższ

GMINA NIEMCE / SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TWÓRCÓW LUDOWYCH LUBELSZCZYZNY W
RUDCE KOZŁOWIECKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

151 838,30

151 838,30

129 062,55

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Edukacyjna (R)Ewolucja w Gminie Tuczna

Celem głównym projektu jest:Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów (UCZ) Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki z oddziałami gimnazjalnymi (wcześniej zespołu RPLU.12.02.00-06-0116/16
szkół (szkoła podstawowa - SP i gimnazjalna - SG) z terenu gm. Tuczna poprzez realizację w nim proj. edukacyjnego w okresie od 01.VIII.17r. do 31.VII.18r
rozwijającego kompetencje kluczowe oraz redukującego niedobory społeczno-emocjonalne wśród min. 84% z 217 uczniów, poszerzającego kompetencje zawodowe
min. 90% z 30 nauczycieli (N), a także umożliwiającego modernizację zaplecza dydaktycznego placówek. Grupą docelową projektu jest: Szkoła Podstawowa im. T.
Kościuszki z oddziałami gimnazjalnymi (wcześniej Szkoła Podstawowa i Szkoła Gimnazjalna w Tucznej (SP i SG), 217 uczniów/-nnic (121DZ,96CH) Szkoły
Podstawowej im. T. Kościuszki z oddziałami gimnazjalnymi w Tucznej oraz 30 nauczycieli z tej szkoły. Zadanie, które przewidziane są przewidziane do realizacji w
ramach projektu: 1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zaj. pozalekcyjne 2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zaj. dydaktyczno-wyrównawcze 3.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe 4. Wsparcie dla Nauczycieli 5. Wyposażenie pracowni przyrodniczych i ICT Efektem realizacji projektu będzie nabycie
kompetencji kluczowych i wiedzy o rynku pracy przez 182 uczniów, podwyższenia kompetencji zawodowych przez min. 27 nauczycieli oraz unowocześnienie
pomocy, materiałów dydaktycznych oraz zmodernizowanie pracowni informatycznej i 2 pracowni przyrodniczych.

GMINA TUCZNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

630 623,63

630 623,63

536 030,08

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-07-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Od pomysłu do sukcesu

Celem Pjest: -podn.u(680U,444Ki236M)klas I,II,III.LO1iLO3 kompetencji kluczowych i umiej.niezbędych na rynku pracy poprzez organizację dodatk.zajęć z zakresu
mat.-przyrodn.oraz j.obcych.i zaj.dod.z robotyki i program.i wyjazd.eduk.dla T3(30U,9K,21M) podn.kompet.i kwalifikacji u80N(42Ki38M) w zakresie korzystania z nowocz.metod i technol.ICT i podn.kw.poprzez studia pod.kursy kwlif.i szkolen. rozwój właściwych postaw poprzez organizacja i udzielanie doradztwa edukac.-zawod.oraz pomocy psychol.wśród 100ULO1 i LO3(60Ki40M)
stworz.warunków uczenia się,adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce dla U. - wyposażenie pracowni dla przedm.matemat.przyrodn.i TIK dla 3 szkół-PK. -utworzenie pracowni międzyszkolnej dla U szkół PK w okresie od 11.2017 do 06.2020.i udz.w zaj.lab24U(16Ki8M)
GD są:U.szkół:LO1(kl. I,II,III)(408U,272Ki136M)i LO3(kl I,II)(272U,172K i100M),T3(30U,9Ki21M) i N pedagog.szkół prowadz.kszt.ogólne 80(42Ki38M).
Rezult.P będzie Nabycie przez co najmn.604(407K,197M) komp.klucz.na rynku pracy,z uwzględn.rozwoju właściwych postaw i podn.kwalif.z zajęć labolat, program.i robot. Uzys.przez co najm.72(38K,34M)N. kompet.i kwalif.w zakresie korzystanie z nowocz.metod, technologii i sprzętu Uz.przez co najm.85(51K,34M)U.doradztwa edukac.zawod. -Uz.przez co najm.85(51K,34M)U.pomocy psychol. Stworz.przez 3 szkoły warunków uczenia się,adekwat.do potrzeb rynku pracy i zmiam zachodzących w gospod. -Utworzenie pracowni matemprzyr.międzyszkolnej" i nab.komp.przez 20U zaj.lab.
Do głów.zad.w P będzie należało:real.zajęc dodatk.z z mat.,j.ang.biol.fizyki,chem.geogr.w LO1i LO3,doradz.zaw. i pomoc psych.,real.zaj.dod.z robot.i program
(T3),szkol/stud.podnosz.kompet.N w LO1i LO3,stworz.pozaszk.pracowni"międzyszkolnej",zakup narzędzi TIK, robota i materiałów dydakt.w 3
szkoł.,realiz.zajęć dla U organiz.poza szkolą(wyjazdy eduk).Zad.P realiz.z zach.zasady równ.szans i kwestią zapewn.dostępn.dla osób z
niepełnospr.,real.zgodna z celem gł.P.

POWIAT KRAŚNICKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 417 695,60

1 417 695,60

1 205 041,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-01

2020-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.12.02.00-06-0115/16

RPLU.12.02.00-06-0117/17

"Wiedza - kluczem do przyszłości"

Cel główny proj.: wyrówn.szans edukac.21 uczniów (8Dz. i 13 Ch.) kl. I-VI Szkoły Podstawowej w Perespie, w tym uczn.o specjalnych potrzeb.edukac. (młodszych,
RPLU.12.02.00-06-0118/16
niepełnospr. i zdolnych) w wyniku realiz.m.in. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych / logoped. / psycholog. i podn.komp.kluczowe na rynku pracy z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych / ICT / języków obcych z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw oraz zwiększenie kwalifik. / komp. 8 nauczycieli (5K i 3M) z
zakresu wykorzystywania narzędzi TIK do prowadz.zaj. edukacyjnych do końca 30.06.2018r. Główne rezultaty: ? 24 ucz. (8Dz. i 16CH.) nabędzie komp.kluczowe po
opuszczeniu programu; ? 8 nauczycieli uzyska kwalif. / komp. po opuszczeniu programu; ? 24 uczn. (8Dz. i 16CH.) zostanie objętych wsparciem w zakresie
rozwij.komp.klucz.; ? 8 nauczycieli objętych wsparciem w programie; ? SP doposażona w sprzęt TIK do prowadz.zaj.edukac.; ? pracownie przedmiot.SP doposaż.w
programie; ? 8 nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie. GD w proj. stanowią zamieszkali w rozumieniu KC na terenie woj. lub.: 1. Uczniowie SP
w Perespie (dane na plan. rok szk. 2017/2018): ? Kl. I: 1 uczn. (1 Ch.); ? Kl. II: 7 uczn. (5 Dz. i 2 Ch.); ? Kl. III: 2 uczn. (2 Dz.); ? Kl. IV: 3 uczn. (1 Dz. i 2 Ch.); w tym 1
ucz. niepełn. (1 Ch) ? Kl. V: 3 CH, w tym 1 Ch. niepełn; ? Kl. VI: 3 Ch. ? Kl. VII: 5 Ch. w tym 1 Ch. niepełn. Łącznie: 21 uczn. (8 Dz. i 13 Ch.). 2. Nauczyciele (i pracownicy)
SP w Perespie (8 os.: 5K i 3M) w wieku 35-55l., wykształ. wyższe pedagog. Główne zadania: ? Indywidualizacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (w tym: dzieci: młodszych - kl. I, niepełnosprawnych oraz "wybitnie zdolnych"); ? Organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji
kluczowych na rynku pracy dla uczn. kl. II-III oraz kl. IV-V (matematyka / przyroda / język obcy / ICT); ? Wsparcie dla nauczyciela - szkolenie w zakresie
wykorzystywania narzędzi TIK do realizacji zajęć edukacyjnych; ?

GMINA TYSZOWCE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

455 650,00

455 650,00

387 302,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2018-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Szkoła rozwoju

Cel główny: Wyższa jakość oferty edukacyjnej w 7 szkołach podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów tych szkół
do 2020 r., dzięki doposażeniu szkół, poprawie kwalifikacji i kompetencji 76 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji
kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 288 uczennic i 300 uczniów. Grupa docelowa projektu to n-le i uczniowie 7 szkół
podstawowych, dla kt. organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzec Podlaski: w Halasach, Kożuszkach, Misiach, Rogoźnicy, Rudnikach, Rzeczycy i Tłuśćcu.
Projekt obejmuje: - stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz stosowania TIK w nauczaniu, dzięki szkoleniom dla n-li oraz
doposażeniu pracowni mat-przyr. i ICT - organizację 4080 godz. zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych
postaw (kreat., innow. oraz praca zesp.) - poprawę kompetencji i umiejętności stosowania TIK wśród uczniów i n-li - poprawę komp. nauczycieli w zakresie
nowoczesnych metod nauczania oraz kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (szkolenia) Projekt stanowi uzupełnienie
działań prowadzonych przed rozp. jego realizacji. Skala działań prowadzonych przed rozp. realizacji proj. (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie
zmniejszeniu w stos. do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły w okresie 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
(średniomiesięcznie). Zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa”. Udostepnienie nastąpi w formie elektronicznej. W
związku z zakupem wyposażenia i pomocy TIK, każda ze szkół obj. wsparciem w okresie do 6 mcy od daty zak. proj. osiągnie funkcjonalności określone w
Regulaminie kon
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GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

2 730 578,08

2 730 578,08

2 320 991,36

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-02

2020-07-06

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Milanów

Cel główny to podniesienie jakości kształcenia w SPK, SPM, SPR w Gminie Milanów poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 240 uczniów/nic (120
uczennic) kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 43 nauczycieli, w tym 34 kobiet oraz doposażenie SPK, SPM i SPR do
31.12.2018. Proj jest skierowany do gr docelowych z woj. lubelskiego-240 uczniów (120 uczennic) z SPK,SPM,SPR w Gm. Milanów i 43 naucz., w tym 34 kobiet z
SPK, SPM, SPR. W ramach proj. UCZ wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe. Ponadto
43 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach, 3 nauczycieli w studiach podyplomowych. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni TIK i przyrodniczej
dla SPK oraz dla pracowni przyrodniczej w SPM i SPR, które zostaną wyposażone w pomoce do nabywankia i rozwijania umiejętności przez eksperyment i
doświadczenie Główne wskaźniki osiągnięte w ramach proj to: • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 240 • liczba
szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 43. W ramach proj realizowane będą zadania: 1. Doposażenie pracowni przyrodniczej i TIK w SP w Kostrach,
pracowni przyrodniczej w SPM i SPR 2. Zajęcia dodatkowe, w tym dydaktyczno – wyrównawcze 3. Zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów/labolatoriów, m. in. z
programowania, eksperymentów 4. Wsparcie dla nauczycieli, m.in. szkolenia z wykorzystania TIK, programowania i metody eksperymentu w praktyce nauczania,
studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki 1 os., Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum Autyzmu. 1 os., terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze
specjalnymi potrzebami 1 os.
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GMINA MILANÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

505 707,96

505 707,96

429 851,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Lepszy wymiar edukacji

CELEM PROJEKTU JEST: -zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego, w szczególności poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju
kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), jak również tworzenie w szkołach
warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podniesienie jakości usług
edukacyjnych związane jest z zapewnieniem dzieciom i młodzieży, w tym w szczególności dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, warunków kształcenia
odpowiednio do rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa - cel działania 12.2 -podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego
podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Cel szczegółowy Priorytetu inwestycyjnego 10i REZULTATY: -uczniowie nabędą
kompetencje kluczowe a nauczyciele uzyskają kwalifikacje lub nabędą wiedzę po opuszczeniu projektu -szkoły będą wykorzystywały doposażenie oraz sprzęt TIK
do prowadzenia zajęć edukacyjnych GRUPY DOCELOWE Grupą docelową w ramach projektu będą uczniowie oraz kadra pedagogiczna: -Szkoły Podstawowej w
Siedliskach Drugich im. Błogosławionego Jan Pawła II -Publicznego Gimnazjum w Siedliskach Drugich im. Błogosławionego Jana Pawła II GŁÓWNE ZADANIA: dostosowanie kwalifikacji i umiejętności dzieci i młodzieży - uczniów SP I GIM poprzez zajęcia językowe, matematyczno-przyrodnicze, ICT, dla uczniów
uzdolnionych i mających trudności oraz stworzeniem i warunków kształcenia - doposażenie szkół i pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne -podniesienie
kwalifikacji i umiejętności kadry poprzez kursy i studia podyplomowe -doposażenie szkoły w sprzęt, wyposażenie i materiały dydaktyczne
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GMINA FAJSŁAWICE / SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLISKACH DRUGICH IM.
BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 202 795,28

1 202 795,28

1 022 375,98

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2023-08-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

W Nowej Perspektywie z nową perspektywą !

CEL GŁÓWNY to podniesione kompetencje kluczowe i właściwe postawy 296 ucz. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zwiększona jakość kształcenia
poprzez przeszkolenie 32 nauczycieli w SP i GIM Tyszowce poprzez realizację kompleksowego projektu dostosowanego do warunków kształcenia i odpowiednio
rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych od 01.08.2017 do 31.07.2018 r. Chcemy stworzyć równe warunki uczenia się, adekwatne do
potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT. Działania w
ramach projektu w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne są związane z przeprowadzoną diagnozą
zapotrzebowania uczniów i przede wszystkim nauczycieli na tego typu działania. Realizacja zapotrzebowania szkół lub placówek systemu w tym zakresie
wsparcia w ramach została właściwie zdiagnozowana. Przygotowana i przeprowadzona przez SP i Gim diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący GT. Projekt zakłada tworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni międzyszkolnych zlokalizowanych w szkole lub placówce systemu oświaty,
podlegającej pod konkretny organ prowadzący i dostępnych dla szkół lub placówek oświatowych funkcjonujących w ramach tego organu. Kryt prem 1 Projekt
obejmie łącznie następujące formy wsparcia dotyczące realizacji projektów w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu: wsparcie polegające na
kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów/ słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki oraz wyposażenie szkolnych pracowni w
narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. Realizacja wsparcia w postaci podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli
szkoły/placówki będzie się odbywała z wykorzystaniem co najmniej jednej z form wymienionych w podrozdziale 3.2 pkt 5 Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji
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GMINA TYSZOWCE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

459 297,50

459 297,50

390 402,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2018-07-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Szansa na lepszy start w Gminie Leśna Podlaska

Celem jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia w szkołach z terenu Gminy Leśna Podlaska. Na podstawie zdiagnozowanych problemów i
konsultacji społecznych zostały wybrane zajęcia z kompetencji kluczowych skierowane do uczniów Zespół Placówek Oświatowych im. Żołnierzy mjr. 'Zenona' Szkoła Podstawowa Zorganizowane zostaną zajęcia z matematyki, geografii, przyrody, chemii, j. angielskiego, rosyjskiego, francuskiego, informatyczne, terapii
pedagogicznej, kształtujące uiejętności nawiązywania kontaktów społecznych przez osoby zagrożone brakiem akceptacji ze strony rówieśników Rezultaty: zwiększenie poziomu wiedzy uczniów z przedmiotów ścisłych matematyczno - przyrodniczych i informatycznych oraz językowych - zmniejszenie dysproporcji
edukacyjnych - zmniejszenie trudności w opanowaniu wiedzy przez uczniów z różnymi niepełnosprawnościami - podwyższenie świadomości na temat równości
płci - poszerzenie oferty edukacyjnej o kreatywne formy spędzania wolnego czasu Efekty zostaną osiągnięte poprzez wzrost wiedzy z w/w przedmiotów. Nabycie
kompetencji jest zgodne z zakresem określonym w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014 - 2020. W programie zostanie uwzględniona realizacja zajęć pozalekcyjnych o tematyce dostosowanej do zainteresowań
uczniów, jednocześnie poszerzająca ich wiedzę z przedmiotów podstawy programowej oraz wspierających rozwój indywidualny. Istotne jest rozwijanie u uczniów
kompetencji o kluczowym znaczeniu dla dalszej edukacji oraz podjęcia zatrudnienia. Przeprowadzona diagnoza wykazała konieczność uatrakcyjnienia oferty
edukacyjnej o zajęcia zachęcające uczniów do nauki przedmiotów ścisłych i technicznych oraz wprowadzenie zajęć nastawionych na kształtowanie kompetencji
rozwijających kreatywność, poprawiających sprawność umysłową.
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GMINA LEŚNA PODLASKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

126 196,88

126 196,88

107 267,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku

Projekt realizowny jest w celu poprawienia jakości kształcenia ogólnego w 3 szkołach objętych projektem- LO w Opolu Lubelskim, ZSZ w Opolu Lub. oraz
RPLU.12.02.00-06-0122/16
Technikum wchodzące w skałd ZS w Poniatowej, wyrównanie szans i barier edukacyjnych dla 514 uczniów ( 298K i 216M) w/w szkół, objęcie wsparciem doradcy
zawodowego oraz podniesienie kompetencji 36 nauczycieli (28 kobiet, 8 mężczyzn). W ramach projektu odbędą się:Zajęcia dodatkowe dla uczniów - typ projektu
1aszkolenia dla nauczycieli - typ projektu 1b realizowany jako dziłanie komplementarne w stosunku do typu projektu 1a.zapewnienie wsparcia dla uczniów w
zakresie doradztwa zawodowego - typ projektu 1cdoposażenie pracowni w sprzęt ICT oraz w pomoce dydaktyczne - typ projektu 1d. Oczekiwane rezultaty to
poprawa jakości kształcenia w szkołach objętcych projetem poprzez zniwelowanie ujętych w diagnozie problemów i deficytów: wyrównanie szans edukacyjnych i
braków wiedzy u uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli, oraz doposażenie szkół w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne ( w projekcie nie przewiduje
się wyposażania pracowni matematyki). Projety 1a i 1c realizowane będą z uwzględnieniem zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczbych ucznió objętych wsparciem. Z chwilą przystąpienia do projektu każdy UP złoży ośw. o przyjęciu przez niego do
wiadomości informacji, o których mowa w art. 24 ust. 1 ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochr. dan osob.

POWIAT OPOLSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

755 273,99

755 273,99

641 982,89

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

GIMNAZJALIŚCI NA START

Celem głównym projektu są podniesione kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy u 343 uczniów (161 dz. I 182 chł.) 3
gimnazjów wiejskich i 5 szkół podstawowych Gminy Puławy do 30.09.2019 r. Cel główny osiągnięty zostanie poprzez indywidualne podejście do ucznia
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rezultaty: - 343 uczniów (270dz. i 305 chł.) po opuszczeniu projektu nabędzie kompetencje kluczowe - 74
nauczycieli i pracowników pedagogicznych uczestniczących w szkoleniach (61 k. i 13 m.) po opuszczeniu projektu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje w 3 szkołach uczestniczących w projekcie wykorzystywany będzie sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - w 3 szkołach uczestniczących w projekcie w
pracowniach przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych wykorzystywane będzie zakupione w ramach projektu doposażenie. Zadania: - organizacja
zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy(ICT, matematyczno- przyrodnicze, języki obce) z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw
(kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) -podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów zakresie korzystania nowoczesnych
metod, technologii i sprzętu - pomoc psychologiczno- pedagogiczna (w tym porady dla rodziców i opiekunów) - wyposażenie 3 pracowni ICT Grupa docelowa: 343 uczniów (161 dz. i 182 chł.) 3 gimnazjów wiejskich z terenu Gminy Puławy, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali województwa i znajdują się na
wykazie szkół stanowiącym załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu. - 30 nauczycieli i pracowników pedagogicznych (24 k. i 6 m.) tych szkół Wszystkie 8 szkół, w
których odbywać się będzie nauka programowania spełniają co najmniej jeden z warunków określonych w podrozdziale 3.4 pkt 23 Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.(kryt. prem. 5)

RPLU.12.02.00-06-0123/16

GMINA PUŁAWY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 408 724,40

1 408 724,40

1 197 415,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-09-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

KRÓTKI OPIS PROJEKTU: Celem głównym projektu są podniesione kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy u 387
uczniów (196 dz. I 191 chł.) 4 szkół wiejskich Gminy Końskowola do 31.01.2019 r. Cel główny osiągnięty zostanie poprzez indywidualne podejście do ucznia
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grupa docelowa: - 430 uczniów (218 dz. i 212 chł.) 4 wiejskich szkół z terenu Gminy Końskowola, które
osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali województwa i znajdują się na wykazie szkół stanowiącym załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu. - 68
nauczycieli i pracowników pedagogicznych (54 k. i 14 m.) tych szkół Zakładane rezultaty: - 387 uczniów (196 dz. i 191 chł.) po opuszczeniu projektu nabędzie
kompetencje kluczowe - 60 nauczycieli i pracowników pedagogicznych uczestniczących w szkoleniach (47 k. i 13 m.) po opuszczeniu projektu uzyska kwalifikacje
lub nabędzie kompetencje - w 4 szkołach uczestniczących w projekcie wykorzystywany będzie sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - w 4 szkołach
uczestniczących w projekcie w pracowniach przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych wykorzystywane będzie zakupione w ramach projektu
doposażenie. Planowane zadania: - organizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy(ICT, matematyczno- przyrodnicze, języki obce) z
uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) -podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wszystkich
przedmiotów w zakresie korzystaniaz nowoczesnych metod, technologii i sprzętu - doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczno- pedagogiczna (w tym porady
dla rodziców i opiekunów) - wyposażenie 4 pracowni ICT Wszystkie 4 szkoły, w których odbywać się będzie nauka programowania spełniają co najmniej jeden z
warunków określonych w podrozdziale 3.4 pkt 23 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 20142020.(kryt. prem. 5)

RPLU.12.02.00-06-0124/16

GMINA KOŃSKOWOLA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 980 951,99

1 980 951,99

1 683 809,19

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

AEROBIK UMYSŁU

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: zwiększenie o min. 80% poziomu kompetencji kluczowych, rozwoju właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u min. RPLU.12.02.00-06-0124/17
90 U SP nr 2 w Chełmie dzęki zajęciom pozalekcyjnym (wyrównawczym i rozwijającym), doradztwu edukacyjno-zawodowemu oraz pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, a także podniesienie jakości eferty edukacyjnej. poprzez zakup sprzętu TIK i wyposażenia do pracowni przyrodniczych w okresie do 31.01.2019 r. typ projektu 1a) c) i d). ZADANIA: 1. Zajęcia językowe 2. Zajęcia przyrodniczo-matematyczne 3. Zajęcia informatyczne 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
GRUPA DOCELOWA: Zgodnie z SZOOP w ramach Działania 12.2 RPO WL grupę docelową stanowi 100 uczniów (U) (50K i 50M) oraz SP nr 2 w Chełmie. Zgodnie z
kryt. form. specyficznym nr 1 - SP nr 2 w Chełmie jest szkołą, która osiągnęła słabe wyniki edukacyjne w skali woj. lubelskiego, zg. z wykazem stanowiącym zał. nr
16 do regulaminu konkursu. Projekt zakłada również stałą wspołpracę z rodzicami.. GŁÓWNE REZULTATY I PRODUKTY PROJEKTU: Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 90 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych w programie -100 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia
zajęć edukacyjnych - 1 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie - 1

MIASTO CHEŁM/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA W CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

348 768,42

348 768,42

296 453,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2019-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU

Celem głównym projektu są podniesione kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy u 557 uczniów (270 dz. I 305 chł. )
pięciu szkół wiejskich Gminy Puławy do 30.09.2019 r. Cel główny osiągnięty zostanie poprzez indywidualne podejście do ucznia szczególnie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Rezultaty: - 575 uczniów (270dz. i 305 chł.) po opuszczeniu projektu nabędzie kompetencje kluczowe - 74 nauczycieli i pracowników
pedagogicznych uczestniczących w szkoleniach (61 k. i 13 m.) po opuszczeniu projektu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje - w 5 szkołach
uczestniczących w projekcie wykorzystywany będzie sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - w 5 szkołach uczestniczących w projekcie w pracowniach
przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych wykorzystywane będzie zakupione w ramach projektu doposażenie. Zadania: - organizacja zajęć
rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy(ICT, matematyczno- przyrodnicze, języki obce) z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność,
innowacyjność, praca zespołowa) -podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania znowoczesnych metod,
technologii i sprzętu - pomoc psychologiczno- pedagogiczna (w tym porady dla rodziców i opiekunów) - wyposażenie pracowni ICT Grupa docelowa: - 557
uczniów (305 dz. i 220 ch.) 5 szkół wiejskich z terenu Gminy Puławy, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali województwa i znajdują się na wykazie
szkół stanowiącym załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu. - 59 nauczycieli i pracowników pedagogicznych (47 k. i 12 m.) tych szkół Wszystke 5 szkół, w których
odbywać sie będzie nauka programowania spełniaja co najmniej jeden z warunków określonych w podrozdziale 3.4 pkt 23 Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacjina lata 2014-2020.(kryt prem 5)

GMINA PUŁAWY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 970 701,20

1 970 701,20

1 675 096,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Szkoła nowych perspektyw

Celem proj.jest zwiększenie komp.kluczowych (w zakr.przedm.mat-przyrod., j.obcych oraz TIK) oraz wykształcenie właściwych postaw (kreatywność,
RPLU.12.02.00-06-0131/17
innowacyjność, praca zepoł.) w ramach nowej refromy szkolnictwa u.30 ucz. (15dz/15ch) Szk. podst.im ks.Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich
oraz rozwój ind. podejść do ucz.(8 ucz.z SPE) a także podniesienie kwalifik 6 n-li w zakresie wykorzystania TIK-do końca XII 2018 r. Projekt obejmuje nast.
zadania: 1. Organizacja zaj. przyczyniających się do roz. komp. kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodnicze,j. obce) z uwzględnieniem rozwoju
właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), tj. zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań, wyjazdy eduk.. 2.
Indywidualizacja pracy z ucz. z SPE (z włączeniem rodz.klasy ostatniej) 3. Organizowanie i udzielania zajęć doradz. edukacyjno – zawodowego. 4. Podnoszenie
kompetencji oraz kwalifikacji naucz. wszystkich przedm. w zakresie nowoczesnych
metod,naucznia,
5.
Doposażenie szk. pracowni przyrod. w niezbędny sprzęt i materiały dydakt. do prowadz. zajęć przed. Główne rezultaty projektu.: l. ucz., którzy nabyli komp. klucz.27 l. n-li, którzy podnieśli komp.kwalifik - 5 l. szkół, których pracow. przedm. wykorzysta, doposaż do prow. zaj - 1 l.rodzic. uczniów SPE, którzy otrzymali wsparcie4

GMINA KONOPNICA/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W
ZEMBORZYCACH TERESZYŃSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

249 751,15

249 751,15

212 288,47

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Rozwijamy skrzydła

Celem głównym projektu jest Wzrost poziomu kompetencji kluczowych (w zakr.przedmiotów matem-przyrodn, j.obcych i ICT) i wykształcenie właściwych postaw
(kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa) u 134 uczniów Szkoły Podst (64dz/70ch) oraz wzrost kwalifikacji 14 nauczycieli Szkoły Podst (13K/1M), w Szkole
Podstawowej im. Ziemii Lubelskiej w Radawcu Dużym, znajdującej się wśród szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali woj.lubelskiego, w okresie
do 30.06.2019r. Główne rezultaty projektu to: 134 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu; 14 nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu; 1 szkoła wykorzystująca sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych; 1 szkoła, w której
pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Grupę docelową stanowi 148 uczniów Szkoły Podstawowej (71dz/77ch),
37 ich rodziców (30K/7M) i 15 ich nauczycieli (14K/1M). Uczestnicy projektu pochodzą ze Szkoły Podstawowej im. Ziemii Lubelskiej w Radawcu Dużym w gminie
Konopnica. Projekt obejmuje: -zajęcia dla uczniów przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych, j.obcych i ICT),
zarówno dydaktyczno-wyrównawczych jak i rozwijających zainteresowania, -zajęcia dla uczniów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, -szkolenia
dla nauczycieli przygotowujące do obsługi i wykorzystania urządzeń cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym oraz przygotowujące do pracy z uczniem z SPE,
przygotowujące do prowadzenia zajęć programowania, przygotowujące do prowadzenia edukacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, przygotowujące
do wykorzystywania w nauczaniu technik angażujących i motywujących, technik efektywnego uczenia się i nauczania, prowadzenia zajęć terapeutycznych dla
uczniów z SPE, -wyposażenie pracowni przyrodniczych i ICT w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

RPLU.12.02.00-06-0132/17

GMINA KONOPNICA/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI LUBELSKIEJ W RADAWCU DUŻYM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

665 179,10

665 179,10

565 402,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kurs na Naukę - programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze

Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów (UCZ) zespołu szkół (szkoła podstawowa - SP i gimnazjalna - SG) z Siedliszcza poprzez realizację w nim proj.
edukacyjnego w okresie od 01.VIII.17r. do 30.VI.18r rozwijającego kompetencje kluczowe oraz redukującego niedobory społeczno-emocjonalne wśród min. 80% ze
390 uczniów, poszerzającego kompetencje zawodowe min. 90% z 43 nauczycieli (N), a także umożliwiającego modernizację zaplecza dydaktycznego placówek.
Grupą docelową projektu są:szkoła podstawowa i szkoła gimnazjalna z terenu gm. Siedliszcze, 390 uczniów/-nnic (207DZ, 183CH) oraz 43 nauczycieli uczących w
szkołach Zadanie, które przewidziane są przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA 2. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNOWYRÓWNAWCZE 3. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE 4. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE 5. PRACOWNIE PRZYRODNICZE I ICT 6. WSPARCIE NAUCZYCIELI Efektem
realizacji projektu będzie nabycie/poszerzenie kompetencji kluczowych wśród 312 UCZ, redukcja deficytów społeczno-emocjonalnych wśród min. 16UCZ
utrudniających funkcjonowanie w codziennym (60%), podwyższenia kompetencji zawodowych przez 39 nauczycieli oraz unowocześnienie pomocy, materiałów
dydaktycznych i zmodernizowanie pracowni przyrodniczych i informatycznych. Wpłynie to zwiększenie jej atrakcyjności w środowisku lokalnym oraz zwiększenie
jakości świadczenia przez nią usług edukacyjnych.

RPLU.12.02.00-06-0133/16

GMINA SIEDLISZCZE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

820 168,21

820 168,21

697 142,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Bliżej Europy

Projekt BLIŻEJ EUROPY ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 66 uczniów(U) Liceum Ogólnokształcącego w ZSE w
Klementowicach (LO) poprzez stworzenie warunków efektywnego uczenia się opartego na eksperymentowaniu i wykorzystaniu TIK oraz poprzez rozwój
kompetencji pedagogicznych i cyfrowych 18 nauczycieli(N)w okresie od od 01.03.2018 do 30.06.2020r Główne rezultaty: -18 nauczycieli rozwinie swoje
kompetencje pedag. i cyfrowe w zakresie wynikającym z przeprowadzonej Diagnozy potrzeb szkoły i jej uczniów. Nową nabytą wiedzę i umiejętności zastosują w
pracy z uczniami dobierając efektywne metody nauczania, skuteczne sposoby motywacji i uczenia się z szerokim wykorzystaniem pomocy dyd. i TIK. Będzie to
wyzwalać u uczniów kreatywność i otwartość, a tym samym wpłynie na jakość edukacji i lepsze przygotowanie do rynku pracy. - 66 uczniów nabędzie nowe
kompetencje kluczowe w zakresie podstawy progr. LO- nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki, j.angielskiego i niemieckiego poprzez aktywny udział w
dodatkowych zajęciach wyzwalających inicjatywność, twórcze rozwiązywanie problemów, badanie i eksperymentowanie w pracowni przyrodniczej i w zajęciach
wyjazdowych w Centrum Chemii oraz w naturalnych warunkach środowiskowych. Uczniowie nabędą umiejętności planowania własnej drogi edukacyjnozawodowej i rozwiną poczucie odpowiedzialności za własne wybory. -uczniowie i nauczyciele wykorzystają w procesie dydakt. cyfrowy System do Zbierania i
Analizowania Odpowiedzi -szkoła będzie wykorzystywać sprzęt TIK do prowadzenia zajęć eduk. -szkoła będzie wykorzystywać doposażoną pracownię
przedmiotową (przyrodniczą) do prowadzenia zajęć eduk. Działaniami projektu będą objęci wszyscy uczniowie LO (66os)oraz wszyscy nauczyciele (18os)Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Projekt zawiera 3 zadania: 1. Rozwój kompetencji kluczowych Uczniów 2. Doradztwo
edukacyjno-zawodowe 3. Rozwój kompetencji Nauczycieli

RPLU.12.02.00-06-0134/17

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH "WSPÓLNA SZANSA"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

258 835,00

258 835,00

220 009,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-03-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

RPLU.12.02.00-06-0125/16

Umiem więcej

Projekt UMIEM WIĘCEJ ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 80 uczniów Gimnazjum Niepublicznego w Klementowicach RPLU.12.02.00-06-0135/17
poprzez stworzenie warunków do uczenia się opartego ma metodzie eksperymentu oraz rozwój kompetencji metodycznych i cyfrowych 16 nauczycieli(N)w okresie
od 01.02.2018r do 31.07.2019r. Główne rezultaty: - 16 nauczycieli rozwinie swoje kompetencje metodyczne i cyfrowe w zakresie wynikającym z przeprowadzonej
diagnozy potrzeb szkoły i jej uczniów. Nową nabytą wiedzę i umiejętności zastosują w pracy z uczniami dobierając eksperymentalne metody nauczania, skuteczne
sposoby motywacji i efektywnego uczenia się z szerokim wykorzystaniem pomocy dyd. i TIK. Będzie to wyzwalać u uczniów kreatywność i otwartość na uczenie się,
a tym samym wpłynie na jakość edukacji i lepsze przygotowanie do rynku pracy. - Uczniowie (80os) nabędą nowe kompetencje kluczowe w zakresie podstawy
progr. gimnazjum w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki i j.angielskiego poprzez aktywny udział w dodatkowych zajęciach wyzwalających
kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów, badanie i eksperymentowanie w pracowni przyrodniczej i w zajęciach wyjazdowych w Centrum Nauki Kopernik
oraz w naturalnych warunkach środowiskowych. Uczniowie nabędą umiejętności planowania własnej drogi edukacyjno-zawodowej i rozwiną poczucie
odpowiedzialności za własne wybory. - szkoła będzie wykorzystywać sprzęt TIK do prowadzenia zajęć eduk. - szkoła będzie wykorzystywać doposażoną pracownię
przedmiotową (przyrodniczą) do prowadzenia zajęć eduk. Działaniami projektu będą objęci wszyscy uczniowie klas 2 i 3 (80os)oraz wszyscy nauczyciele
(16os)Gimnazjum Niepublicznego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Projekt zawiera 3 zadania: 2 skierowane do uczniów, 1 do nauczycieli. 1.
Rozwój kompetencji Uczniów 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe 3. Szkolenia Nauczycieli

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH "WSPÓLNA SZANSA"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

292 825,00

292 825,00

248 901,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

ZDZ - szkoły nowych możliwości

CEL GŁÓWNY: Wyższa jakość kształcenia ogólnego w 11 szkołach ZDZ w Lublinie(1 LO, 8 Techników i 2 Zasadn.Szkół Zawod.) z terenu woj. lubelskiego poprzez
doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne(w tym pracowni ICT,matematycznych i przyrodniczych),zapewnienie dostępu 468 uczniów do dodatkowych
zaj.edukacyjnych przyczyniających się do rozwoju kompet.kluczowych oraz podwyższenie kompet. i/lub kwalifikacji zawodowych 49 nauczycieli do 30.06.2020 r.
GRUPA DOCELOWA to 468 uczniów(282 Dz,186 Ch) i 49 nauczycieli(31 K,18 M) z 11 szkół,dla kt.organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Lublinie,znajdujących się w wykazie szkół,kt.osiągają najsłabsze wyniki edukac.w skali woj.lubelskiego. ZADANIA:Rozwój kompetencji kluczowych.Zajęcia
organizowane poza szkołą-wyjazdy edukacyjne.Rozwój kompetencji/ kwalifikacji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod,technologii i
sprzętu.Doradztwo edukacyjno-zawod.Wyposażenie szkolnych pracowni do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT. REZULTATY:Minimum 398 uczniów
nabędzie kompet.kluczowe po opuszczeniu programu.Minimum 47 naucz.uzska nowe kwalifikacje/nabędzie kompet.po opuszczeniu programu.Szkoły ZDZ będą
wykorzystywać doposażone w ramach projektu pracownie ICT, matematycz.i przyrodnicze. Działania w ramach dofinans.z EFS nie zastąpią obowiązkowego
finans.krajowego przewidzialnego w krajowych przepisach prawnych. P stanowi uzupełnienie działań prowadz.przez szkoły.Skala działań prowadz.przed
rozpocz.realiz.P nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadz.przez szkoły w okresie 12 m-cy poprzedzających złożenie P. Projekt zgod.z
prawodawstwem krajowy,PZP,SZOOP, nie przewiduje pomocy publicznej. Proces nabycie kompet.przez uczniów/nauczycieli w P zgod.z zakresem określonym w
Wytycz.w zakresie monit.postępu rzeczowego realiz. programów operac.na lata 2014-20 (I- zakres,II-wzorzec,III-ocena,IV-porównanie).Szkoły opracują wykaz
wymagań i kryteria ich oceny dla poszczególnych kom

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 026 823,08

1 026 823,08

872 799,61

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim

CEL: Zwiększenie szans rozwojowych 500U(260K,240M), wzrost kompetencji 50N(27K,23M) oraz wzrost jakości kształcenia w 12 szkołach prowadzonych przez
RPLU.12.02.00-06-0137/16
powiat lubelski (wykaz SZ w pkt. 3.2), m.in. poprzez zaj. dodatkowe dla U z kompetencji klucz.(jęz. obcych, przedm mat.-przyrodn. i ICT), szkol. dla N oraz
doposażenie bazy dydakt. ww. szkół do 31.07.2019r. Główne rezultaty: Liczba N, którzy uzyskali kwalifik. lub nabyli kompet. po opuszczeniu programu - 45 L.
uczniów, którzy nabyli kompet. kluczowe po opuszczeniu programu -450 L. szkół i placówek syst. oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć eduk. 12 Grupą docelową jest: A)500U(260K,240M) ze szkół: • LO w Bełżycach (SZnr1) (poz. 57 z załączn. nr 16 do Regul.konk.); • Technikum nr 1 w Bełżycach (poz, 61 i 63
z załącznika) (SZ nr 2) • T Mechaniczne w Bełżycach (SZnr3)(poz.62) • LO w Niemcach (SZnr4) (poz.58) • T w Niemcach (SZnr5) (poz.66) • LO w Pszczelej Woli
(SZnr6)(poz.59) • T nr 1 w Bychawie (wcześniej T w Bychawie) (SZnr7)(poz.64) • T w Piotrowicach (SZnr8)(poz.69) • T Mechanizacji Rolnictwa w Piotrowicach
(SZnr9)(poz.67) • T Samochodowe w Piotrowicach (SZnr10)(poz.68) • T Pszczelarskie w Pszczelej Woli (SZnr11)(poz.70) • T Żywienia i Usług gastronomicznych (w
załączniku– T Żywienia i Gospod.Dom.) (SZnr12)(poz.71) Są to SZ, które osiąg. najniższe wyniki w WL. Jest to GD, która osiąga wyniki nieadekwatne do swych
możliwości- na nią składają się U, którzy: - posiadają deficyty w niektórych obszarach wiedzy (np., jęz. obce ), - którzy są uzdoln. w kierunkach takich jak: mat., ICT
, -chcą pozyskiwać wiedzę/umiejętn. w nowych obszarach (np. programowania). B)50N (27K,23M) z ww. szkół. Jest to GD, która wykazuje deficyty wiedzy/kompet.
m.in. w zakresie naucz. metodą eksperymentu i innowacji w eduk. Są to os. które nisko oc. swoje kompet. z niektórych obszarów (ICT, pedag.)i chciałyby je
podwyższyć. Zadania: 1. Szkolenia dla nauczycieli 2. Kluczowe kompetencje i postawy uczniów 3. Doradztw

POWIAT LUBELSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

629 960,00

629 960,00

535 466,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach

Cel głowny:Podniesienie kompetencji kluczowych wśród 230 (115K) uczniów przez zwiększenie efektywnego korzystania z innowacyjnych metod nauczania:
RPLU.12.02.00-06-0141/16
edukacja z wykorzystaniem TIK nie tylko w ramach zajęć informatycznych oraz wykorzystanie eksperymentów w nauczaniu w SP Werbkowicach poprzez realizację
zajęć matematyczno-przyrodniczych, TIK, j. angielskiego, zakup doposażenia i sprzętu do 30.06.2019 Rezultatami projektu są:Liczba szkół, w kórych pracowni
przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] - 1Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] - 1Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby] - 230 Zadaniami w projekcie
są:Utworzenie międzyszkolnej pracowni przyrodzniczej (zakup wyposażenia). Pracownia będzie wykorzystywana przez 2 szkoły.Doposażenie szkoły w pomoce
dydaktyczne oraz narzędzia TIK (zakup wyposażenia)Zajęcia z j. angielskiego (84os. -13gr. - 45h/gr.) - 585hZajęcia z matematyki (215os. - 35gr. - 45h/gr.) 1575hZajęcia z przyrody (97os. - 15gr. - 45h/gr.) - 675hZajęcia z informatyki i programowania(84os. -13gr. - 45h/gr.) - 585h Na zajęciach w projekcie będą
wykorzystywane innowacyjne jak na szkołę podstawową sposoby prowadzenia lekcji z wykorzystaniem TIK oraz eksperymenty i doświadczenia W zajęciach będą
mogli uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami: budynek szkoły jest przystosowany posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, dostępne są nakladki na
klawiatury dla osób z niepełnospawnością wzroku oraz myszy (duże trackballe) dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi)

GMINA WERBKOWICE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

555 919,70

555 919,70

472 531,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Małe Akademie Umiejętności

Celem głównym projektu pt.”Małe akademie umiejętności” jest: Rozwinięcie kompetencji kluczowych i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych przez min.
RPLU.12.02.00-06-0141/17
159UP(61K/98M) uczniów 5 Szkół Podstawowych prowadzonych przez Fundację Akademia Umiejętności, w wyniku uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych oraz
wzmocniona jakość oferty edukacyjnej tej szkoły w wyniku doposażenia szkół i przeszkolenia min.48 nauczycieli (45K/3M) w zakresie korzystania z nowoczesnych
metod nauczania i wychowania oraz technologii i sprzętu, do 30.06.2019r. W wyniku realizacji projektu,poprzez zrealizowane działania, min.159 uczniów i
min.48 nauczycieli podniesie swoje kompetencje, a szkoły objęte wsparciem zostaną doposażone w pomoce do pracowni komputerowej,matematycznej i
przyrodniczej. Grupą doeclową jest 186UP(71K/115M)uczniów z 5 Szkół Podstawowych (SP w Nowej Jedlance,SP Mała Akademia z Oddziałem Przedszkolnym w
Krasnem,SP w Hannie,SP w Kijowcu,SP Mała Akademia we Wnętrznem)prowadzących kształcenie ogólne,które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali
woj.lubelskiego i 53nauczycieli (48K/5M)zatrudnionych w tych szkołach.Szkoły położone są na terenach słabo zaludnionych,wiejskich,a ich organem
prowadzącym jest Fundacja Akademia Umiejetności. Głównymi zadaniami projektu są:zajęcia pozalekcyjne z j.obcego,matematyczno-przyrodnicze i informatyczne
z elementami programowania i robotyki,kółka zainteresowań (tanczene i muzyczne)doradztwo edukacyjno-zawodowezajęcia dla osób ze specjalnymi
potrzebami,studia i szkolenia dla nauczycieli w zakresie technologii i sprzętu oraz programowania,metod nauczania i wychowawczychdoposażenie pracowni
komputerowych,przyrodniczych i matematycznych

FUNDACJA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 193 304,00

1 193 304,00

1 014 308,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Inwestycja w jakość kształcenia w gminie Łuków

Projekt dotyczy Działania 12.2 Kształcenie ogólne, Priorytetu Inwestycyjnynego 10i "Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
RPLU.12.02.00-06-0143/16
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego..." Cel
główny projektu, którym jest "Podniesienie jakości kształcenia w 12 szkołach (oraz 1 filii) z Gminy Łuków (osiągających wyniki edukacyjne niższe niż średnie w
skali regionu) w zakresie kompetencji kluczowych uczniów potrzebnych im na rynku pracy w okresie 01.03.2017 do 31.07.2019r." zostanie osiągnięty poprzez: podwyższenie kompetencji 171 (142K, 29M) nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzedzi TIK w zajęciach edukacyjych. nabycie kompetencji kluczowych u 718 (331K, 387M) uczniów w zakresie min. programowania, matematyczno-przyrodniczym i językowym (poprzez organizację
zajęć dodatkowych w szkole i poza szkołą). Wybrany zakres zajęć przyczyni się do wzrostu wśród uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do lepszego startu
na rynku pracy. - doposażenie 12 szkół w sprzęt TIK do realizacji zajęć edukacyjnych. Grupą docelową jest 368 uczennic i 430 uczniów oraz 149 nauczycielek i 31
nauczycieli - 12 szkół, dla którym organem prowadzącym jest Gmina Łuków. Wszystkie szkoły objęte wsparciem zlokalizowane są na terenach wiejskich. Główne
zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu: - wsparcie dla nauczycieli - organizacja szkoleń i tworzenie sieci współpracy; - wsparcie dla uczniów organizacja zajęć dodatkowych (kółka zainteresowań, warsztataty, laboratoria), wyjazdów w teren; - zakup sprzętu TIK do realizacji zajęć dodatkowych.

GMINA ŁUKÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 941 966,48

1 941 966,48

1 650 671,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Kompetentni w Gmine Komarówka Podlaska

Celem proj. jest zwiększenie dostępu dla 137 UCZ (72DZW) do dobrej jakości kształcenia, w szczeg.poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju
RPLU.12.02.00-06-0144/16
komp. klucz.na rynku pracy, jak również tworzenie w SzP. do której zostało włączone GIM warunków do nauczania eksper. i indywid. pracy z UCZ o specjalnych
potrzebach eduk.do lipca 2018 r. Objęcie w ramach proj. UCZ różnymi formami pomocy specjalistycznej i indywidualizacją pracy pozwoli na redukcję deficytów i
usunięcie przyczyn niepowodzeń szkol. Uczestnictwo w wyjazd. warsztatach ed. oraz zajęciach o charakt. interdyscyplinarnym przyczyni się do wzrostu komp.
kluczow. UCZ. Rozwinięte zostaną um. analitycznego i kreatywnego myślenia, pracy zespołowej oraz społ. pożądane postawy innow.i kreat.i. Proj. wpłynie u 48 UCZ
(21DZ) na zwiększenie um. skutecznego komunikowania się w j. ang. Prowadzone wśród 58 UCZ(32 DZ) zaj. z przed. mat.-przyr. wpłyną na rozwój wykorzystywania
log. myślenia w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Zajęcia inform. wdrożą 48UCZ(28DZ) do samodzielnego i świadomego
korzystania z programów., zastosowania TIK w nauce i rozwoju zainteresowań, wykształcą świadomość potencjal. zagrożeń. W GIM wdrożony zostanie progr.
rozwijania komp. cyfr. UCZ poprzez naukę programowania (kryt.prem.5) obejmuj. podnoszenie komp. N posiadających przygot. do prowadzenia tego rodzaju zajęć
oraz funkcj. Szkolnych Kółek Programistycznych, które wpłyną na wykształcenie wśród 48UCZ(24DZ) pomysłowości, samodzielności i precyzji. Wyposażenie
pracowni ICT oraz pracowni do przyrod., zakup niezbędnych mat. dydakt. oraz udoskonalenie komp. 27 N (22K) stworzy warunki nau. adekwatne do nowoczesnego
procesu ed. Takie kompleksowe podejście stanowi istotną wartość proj. wpłynie na rozwoju szkoły, jej zasobów osobowych oraz wyrównywanie jej poziomu do
innych placówek a także pośrednio na podwyż. konkurencyjności regionu woj. lub. na tle innych wojew. poprzez podwyższenie wyników nauczania uc

GMINA KOMARÓWKA PODLASKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

492 058,75

492 058,75

418 249,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Dostosowanie warunków szkoły dla wszechstronnego rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic.

Celem projektu jest: • zapewnienie uczniom warunków i możliwości podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy; •
podniesienia wiedzy i zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów szkół, które znajdują sie w wykazie szkół z najsłabszymi wynikami edukacyjnymi na bazie
nowego sprzętu; • wypracowanie z uczniami możliwości osiągania właściwych postaw poprzez naukę kreatywności, pracy zespołowej, nowatorstwa na bazie
zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowych technologii i eksperymentu; • podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania celem
zapewnienia odpowiednich usług edukacyjnych, w tym w szczególności zapewnienie kształcenia odpowiedniego do zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Główne rezultaty projektu: • wyposażenie
pracowni zajęciowych w szkole, w celu stworzenia odpowiedniej do współczesnych potrzeb bazy dydaktyczno-naukowej. Możliwość wykorzystania sprzętu do
zajęć eksperymentalnych, nowatorskich co wpłynie na szybkość przyswajania wiedzy; • podniesienie kompetencji kluczowych uczniów po opuszczeniu projektu
poprzez zajęcia pozalekcyjne na bazie nowego sprzętu, nowego oprogramowania; • rozwój kluczowych postaw na rynku pracy (kreatywność, praca zespołowa)
poprzez zajęcia pozalekcyjne skierowane do uczniów o słabych wynikach w nauce jak i uczniów o wysokich wynikach w nauce, w grupach od 2-8 osób; •
podniesienie jakości świadczenia usług edukacyjnych przez nauczycieli prowadzących zajęcia w ww. placówce poprzez stworzenie możliwości odbycia kursów i
szkoleń zgodnie z obowiązującymi normami; • osiąganie przez szkołę wyższych wyników w nauce. Główne zadania: • Wyposażenie pracowni zajęciowych. •
Odbycie przez nauczycieli niezbędnych szkoleń. • Prowadzenie dla uczniów o najsłabszych wynikach, jak i tych o wysokich wynikach w nauce, wykazujących
zainteresowanie w poszczególnych dziedzinach nauki,

GMINA KSIĘŻPOL / SZKOŁA PODSTAWOWA W KORCHOWIE PIERWSZYM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

277 914,38

277 914,38

236 227,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-02-01

2019-06-20

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Kompetencje kluczowe w Łabuńkach

Celem projektu "Kompetencje Kluczowe w Łabuńkach" jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych uczniów, ich postaw i umiejętności istotnych na rynku pracy
RPLU.12.02.00-06-0148/16
oraz kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości oferty
edukacyjnej, opartej o indywidualne podejście do ucznia i optymalne warunki kształcenia, obejmującej: zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, zajęcia
specjalistyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Łabuńkach Pierwszych oraz odpowiednie wyposażenie obydwu placówek do 30.06.18. Główne rezultaty projektu odnoszą się do wzrostu kompetencji
kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz języków obcych jak również do wzrostu jakości nauczania w wyniku wyposażenia
pracowni szkolnych. Projekt skierowany jest do 140 uczniów (63 dziewcząt i 77 chłopców) i 15 nauczycieli (11 kobiet i 4 mężczyzn) z Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych. Pierwsza grupa skorzysta z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe prowadzonych w sposób kształtujący postawy takie
jak innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa, druga natomiast weźmie udział w szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie korzystania z
nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto w ramach zaplanowanych działań obydwie placówki uzyskają dostęp do nowoczesnego wyposażenia
pracowni przyrodniczych i informatycznych, co przełoży się na znaczącą poprawę jakości nauczania.

GMINA ŁABUNIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

426 433,43

426 433,43

362 468,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Szkoła Kluczowych Kompetencji

Celem projektu "Szkoła Kluczowych Kompetencji" jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych uczniów, ich postaw i umiejętności istotnych na ryku pracy oraz
RPLU.12.02.00-06-0149/16
kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej,
opartej o indywidualne podejście do ucznia i optymalne warunki kształcenia, obejmującej: zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, zajęcia
specjalistyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Łabuniach oraz odpowiednie wyposażenie obydwu placówek do 30.06.18. Główne rezultaty projektu odnoszą się do wzrostu kompetencji kluczowych uczniów w
zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz języków obcych jak również do wzrostu jakości nauczania w wyniku wyposażenia pracowni szkolnych.
Projekt skierowany jest do 310 uczniów (131 dziewcząt i 179 chłopców) i 31 nauczycieli (28 kobiet i 3 mężczyzn) z Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łabuniach.
Pierwsza grupa skorzysta z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe prowadzonych w sposób kształtujący postawy takie jak innowacyjność, kreatywność, praca
zespołowa, druga natomiast weźmie udział w szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu.
Ponadto w ramach zaplanowanych działań obydwie placówki uzyskają dostęp do nowoczesnego wyposażenia pracowni przyrodniczych i informatycznych, co
przełoży się na znaczącą poprawę jakości nauczania.

GMINA ŁABUNIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

441 593,75

441 593,75

375 354,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Szkoły Nowych Możliwości w Gminie Frampol

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów (UCZ) 4 szkół prowadzących kształcenie ogólne z gminy Frampol poprzez realizację w nich
RPLU.12.02.00-06-0150/16
proj. edukacyjnego w okresie od 01.VIII.17r. do 30.VI.18r rozwijającego kompetencje kluczowe oraz redukującego niedobory społeczno-emocjonalne wśród min.
80% z 390 uczniów, poszerzającego kompetencje zawodowe min. 90% z 55 nauczycieli (N), a także umożliwiającego modernizację zaplecza dydaktycznego
placówek. Grupą docelową projektu są: 3 Szkoły Podstawowe z terenu gm. Frampol i Szkoła Gimnazjalna we Frampolu, 395 uczniów/-nnic (142DZ,120CH) oraz 55
nauczycieli z SP w Teodorówce, Woli Radzięckiej, Frampolu i SG z Frampola. Zadania, które przewidziane są przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1.
Organizacja i realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów 2. Organizacja i realizacja wsparcia dla nauczycieli wszystkich przedmiotów 3. Zakup wyposażenia do
pracowni przyrodniczych oraz pracowni ICT 4. Organizacja i realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego 5. Organizacja i realizacja zajęć specjalistycznych w
ramach indywidualizacji pracy z uczniami Efektem realizacji projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych i wiedzy o rynku pracy przez 286 uczniów (objętych
wsparciem będzie 357, pozostała część objęta zostanie zajęciami specjalistycznymi dlatego grupa docelowa nie jest równa liczbie osób objętych tylko zajęciami z
zakresu kompetecji kluczowych), podwyższenia kompetencji zawodowych przez min. 50 nauczycieli oraz unowocześnienie pomocy, materiałów dydaktycznych
oraz zmodernizowanie 4 pracowni informatycznych i 4 pracowni przyrodniczych.

GMINA FRAMPOL

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

947 827,46

947 827,46

805 653,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

ROZWIJAĆ UMYSŁ, KREOWAĆ SIEBIE, ZDOBYWAĆ ŚWIAT – projektowanie własnej ścieżki rozwoju w Gminie Trzebieszów

Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie od 01.04.2017 r. do 30.06.2019 r. dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego na terenie gminy
Trzebieszów, poprzez organizację zajęć dla 238 uczniów (122K, 116M) oraz 56 nauczycieli (46K, 10M), przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych
oraz właściwych postaw uczniów następujących szkół: - Szkole Podstawowej im. Janiny i Jana Dębowskich w Dębowicy - Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Dębowicy - Szkole Podstawowej im. 5 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Trzebieszowie - Publicznym Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w
Trzebieszowie - Szkole Podstawowej im. Ks. T.A. Leszczyńskiego w Mikłusach - Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach W ramach projektu
zrealizowane zostanie łącznie 4881 godzin dydaktycznych zajęć stacjonarnych m.in. z matematyki, przyrody, informatyki, j. angielskiego, coachingu i
psychoedukacji, doradztwa zawodowego oraz zagrożeń w cyberprzestrzeni. Zaproponowana forma wsparcia jest odpowiedzią za zdiagnozowane problemy
uczniów i nauczycieli poszczególnych szkół objętych wsparciem. Działania zostały zaplanowane w oparciu o indywidualne potrzeby rozwoju, edukacji i
możliwości psychofizyczne uczestników projektu. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans K i M oraz niedyskryminacji. Projekt przewiduje
doposażenie szkół w sprzęt multimedialny oraz utworzenie 2 międzyszkolnych mobilnych pracowni komputerowych z dostępem do Internetu. Realizacja projektu
przyczyni się do podniesienia poziomu efektywności edukacji w szkołach objętych wsparciem.

RPLU.12.02.00-06-0151/16

GMINA TRZEBIESZÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 590 997,95

1 590 997,95

1 352 348,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2019-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Dobra jakość edukacji w Urzędowie

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w ZSO Urzędów (SP, SP klasy gim, LO) i ZS Skorczyce (SP i SP gim ) w gm. Urzędów (organ prowadzący) w
woj.lubelskim do końca VII 2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 288 uczniów (150K) i kursów zawodowych dla 38 nauczycieli
(29K) przedm. ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych (z wyjątkiem LO) i ICT w szkołach objętych wsparciem. Działania
te mają na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób
niepełnos. Dzięki realizacji celu zgodnego z 12.2 z SZOOP RPO woj. lubel. osiągnięte zostaną rezultaty: - min. 90% nauczycieli
przed. ogólnych uzyska nowe kwalifikacje zawodowe, w szczeg. w zakresie cyfrowym oraz TIK w nauczaniu, co poprawi jakość ich
pracy i przełoży się na rozwój uczniów w/w szkół; - min. 90% uczniów
uzyska dod. umiejętności i rozwinie już posiadane w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zesp. a także kompetencje społeczne,
inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętności uczenia się 3 szkół prowadzących kształcenie ogólne poprawi jakośc świadczonych usług dzięki wykorzystaniu doposażonych w ramach projektu pracowni ICT i przyr. (4
szkoły) Cel zrealizowany do końca VII 2018r. Okres real proj.: VIII2017-VII2018r. Zrealizowane zadania:
1. Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów obejmujące wyłącznie: ICT (w tym w oparciu o system VCC), przedmioty mat.-przyr. i językowe.
2. Doradztwo edu. - zawodowe.
3. Kursy zawodowe podnoszące kompet. ICT nauczycieli przedm. ogólnych, w tym w zakresie zakupionego sprzętu i narzędzi TIK, w tym realizowane
w systemie VCC i zakończone zewn. certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji.
4. Doposażenie w/w szkół w zakresie pracowni przyrodniczych oraz narzędzi TIK. Poprzez realizację w/w celów projekt jest zgodny z SZOOP RPO woj. lubelskiego
dla działania 12.2. Projekt realizowany w Partn

RPLU.12.02.00-06-0157/16

GMINA URZĘDÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

801 036,25

801 036,25

680 880,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Wyższa jakość nauczania w Gminie Radzyń Podlaski

Cel główny to podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Branicy Radzyńskiej (SPB), w Szkole Podstawowej Brzostówcu (SPBRZ), w Szkole
RPLU.12.02.00-06-0164/16
Podstawowej w Paszkach Dużych (SPP), w Szkole Podstawowej w Żabikowie (SPŻ),w Szkole Podstawowej w Białej (SPBI), w Gimnazjum w Białej (GBI), Szkole
Podstawowej w Białce (SPBŁ), Gimnazjum w Białce (GBŁ), Szkole Podstawowej w Zabielu (SPZ) w Gminie Radzyń Podlaski poprzez m.in. działania zmierzające do
wykształcenia u 737 uczniów, w tym 361 uczennic kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 125 nauczycieli, w tym 100
nauczycielek oraz doposażenie ww. szkol do 31.08.2018. W ramach proj. UCZ wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,warsztatach rozwijających
kompetencje kluczowe oraz skorzystają z dodradztwa edukacyjno-zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto 125 nauczycieli weźmie udział w
szkoleniach,8 nauczycieli w studiach podyplomowych oraz zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni przyrodniczych,które zostaną wyposażone w pomoce
do nabywania i rozwijania umiejętności przez eksperyment i doświadczenie oraz wyposażenie pracowni ICT. Główne wskaźniki osiągnięte w ramach proj to: •
liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-665 • liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie
do prowadzenia zajęć edukacyjnych–9 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu –125 W ramach proj
realizowane będą zadania: 1. Doposażenie pracowni przyrodniczych i ICT 2.Zajęcia dodatkowe, w tym dydaktyczno – wyrównawcze w ramach indywidualizacj
nauczania 3. Zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów/labolatoriów, m. in. z programowania, eksperymentów 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz pomoc
psychologiczno-pedagogiczna 5. Wsparcie dla nauczycieli, m.in. szkolenia z wykorzystania TIK, programowania i metody eksperymentu w praktyce nauczania,
studia podyplomowe np. z jęz

GMINA RADZYŃ PODLASKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 597 345,08

1 597 345,08

1 357 743,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

"Podwyższenie kompetencji - kluczem do lepszego startu w przyszłość"

C.gł.P:wyrówn.szans edukac.:21uczn.(12Dz.i9CH.)SP w Majdanie Wielkim (kl.II i kl.IV-VI),70uczn.(40Dz.i30Ch.)SP w Krasnobrodzie(kl.IV-VI)i
56uczn.(28Dz.i28Ch.)Gimn.w Krasnobrodzie (kl.III), w tym uczn.o spec.potrzeb.edukac.(niepełn.)w wynik.realiz.m.in.zaj.dydakt.wyrówn./kompens./podn.komp.klucz.na rynk.prac.z przedm.matem.-przyr./ICT/jęz.obc.z uwzględn.rozw.właściw.post.oraz
zwiększ.kwalifik./komp.24(12Ki12M)naucz.z zakr.wykorzyst.narz.TIK do prowadz.zaj.do 30.06.2018r. Główn.rezult.: ?140ucz.(76Dz.i 64CH.)nabęd.komp.klucz.po
opuszcz.progr.; ? 24naucz.(12Ki12M)uzysk.kwalif./komp.po opuszcz.progr.; ? 147uczn.(80Dz.i 67CH.)zost.objęt.wsp.w zakr.rozwij.komp.klucz.; ? 24
naucz.(12Ki12M)objęt.wsp.w progr.; ? 3 szkoły doposaż.w sprzęt TIK do prowadz.zaj.edukac.; ? 6 pracow.przedmiot.doposaż.w progr.; ? 24naucz.(12Ki12M)
objęt.wsp.z zakr.TIK w progr. GD w P stanowią zamieszk.w rozumieniu KC na terenie woj. lub.: ?21uczn.(12Dz.i9Ch.)z kl.II i kl.IV-VI SP w Majdanie Wielkim, w tym: kl.II: 1Dz.(os.niepełnospr.) w wiek.7-8l. -kl.IV-VI: 20 uczn.(11Dz.i 9Ch.) w wiek.9-12l. ?70uczn.(40Dz.i30Ch.) w wiek.9-12l.(kl.IV-VI) SP w Krasnobrodzie
?56uczn.(28Dz.i28Ch.) w wiek.15-16l.(kl.III) Gimnazjum w Krasnobrodzie Łącznie:147uczn.(80Dz.i67Ch.) ?Nauczyciele: SP im. Kardyn.Stef.Wyszyńskiego w
Majdanie Wielkim, ZSP im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie (SP) i ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Krasnobrodzie (Gimnazjum): -l.os.: 24
(12Ki12M); -wiek: 25-55; -wykształc.:wyższe pedogiczne Wsp.zost.obj.naucz.,którzy wyrażą chęć uczestn.w P. Łącz.l.os.: 171(92Ki79M) Plan.zad.: ? Realiz.zaj.w SP w
Majdanie Wielkim;? Wyposażenie pracowni matem.-przyrod.i ICT w SP w Majdanie Wielkim;? Realiz.zaj.w SP w Krasnobrodzie;? Wyposażenie pracowni matem.przyrod.i ICT w SP w Krasnobrodzie;? Realiz.zaj.w Gimnazjum w Krasnobrodzie; ? Wyposażenie pracowni matem.-przyrod.i ICT w Gimnazjum w Krasnobrodzie; ?
Wsparcie dla nauczycieli - szkolenie w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK do r

GMINA KRASNOBRÓD

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

815 650,78

815 650,78

693 303,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2018-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

RPLU.12.02.00-06-0136/17

RPLU.12.02.00-06-0144/17

RPLU.12.02.00-06-0165/16

Nowoczesne szkoły w gminie Niedrzwica Duża

Celem projektu "Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Niedrzwica Duża" wzrost poziomu kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, z jęz.
ang.), postaw i umiejętności istotnych na rynku pracy u 1188 uczniów (603 dziewcząt, 585 chłopców), w tym 4 uczniów z niepełnosprawnościami, oraz
kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, sprzętu i technologii 66 nauczycieli, z 9 szkół z Gminy Niedrzwica Duża poprzez zapewnienie dostępu
do wysokiej jakości oferty edukacyjnej, opartej o indywidualne podejście do ucznia (szczególnie rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych) i optymalne
warunki kształcenia, obejmującej: zajęcia wyrównawcze i rozwijające, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów i
szkolenia dla nauczycieli oraz odpowiednie wyposażenie szkół w ramach partnerstwa do 30.06.19. Główne rezultaty projektu odnoszą się do wzrostu kompetencji
kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz języków obcych jak również do wzrostu jakości nauczania w wyniku wyposażenia
pracowni szkolnych. Projekt skierowany jest do 1188 uczniów (603 dziewcząt i 585 chłopców) i 66 nauczycieli (53 kobiet i 13 mężczyzn) z 9 szkół z gminy
Niedrzwica Duża. Pierwsza grupa skorzysta z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe prowadzonych w sposób kształtujący postawy takie jak innowacyjność,
kreatywność, praca zespołowa, druga natomiast weźmie udział w szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych metod,
technologii i sprzętu. Ponadto w ramach zaplanowanych działań obydwie placówki uzyskają dostęp do nowoczesnego wyposażenia pracowni przyrodniczych i
informatycznych, co przełoży się na znaczącą poprawę jakości nauczania.

Szkoła Sukcesu

RPLU.12.02.00-06-0166/16

GMINA NIEDRZWICA DUŻA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

2 236 990,35

2 236 990,35

1 901 441,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Cel główny:Wzrost efektywności pracy Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach (SPB), Szkoły Podstawowej w Józefowie nad Wisłą (SPJ), Gimnazjum w Józefowie
RPLU.12.02.00-06-0167/16
nad Wisłą (GJ) do 31.12.2018r. poprzez: -wzrost poziomu kompetencji kluczowych (w zakr.przedmiotów matem-przyrodn, j.obcych i ICT) i wykształcenie
właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa) u 295 uczniów SPB (28K/27M) i SPJ (98K/92M) i GJ (24K/26M) -wzrost kwalifikacji i
kompetencji nauczycieli w zakr.obsługi i wykorzystywania ICT w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy z uczniem z SPE, wykorzystywania nowych metod pracy
w tym z zakresu pedagogiki specjalnej i nauczania języka angielskiego w tym z SPB u 10K , z SPJ i GJ (48K/7M), - udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
z zakresu logopedii, kompetencji z jęz. polskiego i doradztwa zawodwo-edukacyjnego w tym 4K i 10M z SPB, 2K/2M ze SPJ i 1K/1M z GJ, -wykształcenie u 97 U
(47K/50M) z GJ umiejętności poruszania się po rynku edukacyjno - zawodowym, -doposażenie pracowni przyrodniczych i ITC w tych szkołach. Grupa docelowa
proj: 370 Uczniów, 81 Rodziców i 65 Nauczycieli Gówne rezultaty:3 szkoły doposazone w sprżet TIK i wyposarzenie pracowni przyr. i wykorzystjące ten sprzęt w
proc dydaktycznym, 295 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe, 42 N zostanie wspartych w zakresie TIK Zadania projektu: 1. organizacja zajęć pryczyniających
siędo rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy z uwzględnieniem rozwoju własciwych postaw w Szkołach Podstawowych w Boiskach Starych i Józefowie
nad Wisłą i Gimnazjum w Józefowie nad Wisłą, 2.Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej we wszystkich powyższych szkołach. 3.
Wyposażenie w powyższych szkołach pracowni ICT i przyrodniczych 4.Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia ogólnego z powyższych
szkół w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu

GMINA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

990 367,20

990 367,20

841 812,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Region Sukcesu

Celem głów. proj. jest Wzrost poziomu kompetencji kluczowych (w zakr.przedmiotów matem-przyrodn, j.obcych i ICT) i wykształcenie właściwych postaw
RPLU.12.02.00-06-0168/16
(kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa) u 95 uczniów Gimnazjum im. J. H. Dąbrowskiego w Rejowcu oraz wzrost kwalifikacji (w zakresie obsługi i
wykorzystania ICT, pracy z uczniem z SPE) wśród 21 ich nauczycieli. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez organizację wymienionych poniżej zajęć w okresie
do 31.01.2019 r. Projekt obejmuje: 1. Zajęcia dla uczniów przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych, j.obcych i ICT),
koła zainteresowań, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego 2. Szkolenia dla nauczycieli
przygotowujące do obsługi i wykorzystania urządzeń cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym (tablicy interaktywnej, sprzętu informatycznego i mobilnego),
podnoszące kompetencje i kwalifikacje w korzystaniu z nowoczesnych metod pedagogicznych oraz przygotowujące do pracy z uczniem z SPE, a także zapoznanie z
diagnozą i planowaniem pracy z uczniem zdolnym 3. Doposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych w sprzęt niezbędny w realizacji zajęć edukacyjnych oraz
doposażenie szkoły w sprzęt ICT. Główne rezultaty projektu to: 95 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (porozumiewanie się w
jęz. obcych, kompet. matematyczne, naukowo-techniczne i informatyczne); 21 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu (w zakresie wykorzyst. nowoczesnych metod nauczania, technologii i sprzętu, w tym wykorzyst. cyfrowych progr. i aplikacji wspomagających nauczanie
oraz wykorzyst. zasobów dydakt. dostępnych w Internecie i pracę z uczniem z SPE); 12 rodziców uczniów z SPE, którzy otrzymali wsparcie w zakresie pracy z
dzieckiem; 1 placówka systemu oświaty wykorzystująca sprzęt TIK oraz doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

GMINA REJOWIEC

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

447 185,44

447 185,44

380 107,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Mała Szkoła Wielkich Sukcesów

Celem proj. jest zwiększenie komp. kluczowych (w zakr. przedm. mat-przyrod., j. obcych oraz TIK) oraz wykształcenie właściwych postaw (kreatywność,
innowacyjność, praca zepoł.)u. 101 (48dz, 53ch) ucz. szk. podst. Im ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich oraz rozwój ind. podejść. do ucz.oraz
podn. kwalifik 15 n-li w zakresie wykorzystania TIK -do końca XII 2018 r. Gr. doc: W ramach placówki wsparciem zostaną objęci uczniowie kl. 1-3 oraz 4-6,
rodzice oraz nauczyciele w tym: 1. 101 uczniów (48ch, 53 dz.) w tym 60 ucz. z SPE, struktura uczniów z SPE 2. 15 nauczycieli (15K, 0M) 3. 30 rodziców rodziców
uczniów SPE Zadania: 1. Organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodnicze,j. obce) z
uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa 2. Indywidualizacja pracy z uczniem z SPE, w tym wsparcia
ucznia młodszego 3. Organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej 4. Podnoszenie kompetencji
bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu Gł. rezultaty: l. ucz. którzy nabyli komp.
klucz. – 91 l. n-li którzy podnieśli komp.kwalifik-14 l. Szkół których pracow. przedm. Wykorzysta, doposaż do prow. zaj - 1

RPLU.12.02.00-06-0169/16

GMINA KONOPNICA/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W
ZEMBORZYCACH TERESZYŃSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

527 478,12

527 478,12

448 356,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Ambitna Szkoła

Cel - zpewnienie dobrej jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionów Chłopskich w Adamowie. Wsparciem objętych zostanie 46 uczniów
(25dz, 21ch) oraz 24 nauczycieli (18K,6M) Szkoły. Zaplanowne wsparcie: 1. Zajęcia rozwijające dla uczniów z dziedzin: matematyczno-przyrodnicznych, języków
obcych oraz TIK (32 uczniów: 18dz, 14ch) - zajęcia zwiększą motywację uczniów, poszerzą zainteresowania i wiedzę z zakresu kompetencji kluczowych na rynku
pracy, rozwiną kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową. 2. Indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno zawodowe dla uczniów (38 ucz, w tym 20dz,
18ch) - zajęcia przygotują uczniów do wejście na rynek pracy, pomogą wybrać dalszą ścieżkę zgodną z predyspozycjami ucznia. Doradztwo bezpośrednio przyczyni
się do wykształtowania właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 3. Kursy dla nauczycieli z zakr.obsługi urządzeń cyfrowych i sprzętu
informatycz, w tym mobilnego,zakupionego do szkoły i wykorzyst.narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym oraz w kształtowaniu u uczniów kreatywnośc,
innowacyjności i pracy zespołowej (24 os., w tym: 18K, 6m) - zajęcia podniosą kompetencjie nauczycieli z zakresu kompetencji kluczowych oraz nowoczesnych
narzędzi. Bezpośrednio wpłyną na atrakcyjność zajęć i zwiększenie motywacji uczniów do pracy. 4. Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, zakup
sprzętu TIK i stworzenie szkolnej sieci komputerowej - dzięki doposażeniu uczniowie będą bardziej zaangażowani i zmotywowani do poszerzania wiedzy, zwiększy
się atrakcyjność i zarazem efektywność zajęć.

RPLU.12.02.00-06-0171/16

GMINA ADAMÓW/ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

408 712,25

408 712,25

347 405,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Więcej wiedzieć, więcej umieć

Krótki opis proj.: Cel - zapewnienie dobrej jakości kształcenia w LO i T , wchodzących w skład ZS w Stoczku Łukowiskim.. Wsparciem objętych zostanie 38 U (25dz,
21ch), 17 Ni (18K,6M) ZS oraz 3 U ON i 3 rodziców U ON. Zaplanowane wsparcie: 1. Zaj. rozwijające dla U z dziedzin: matematyki, biologii, j. obcych oraz TIK (38U:
7dz, 31ch) - zaj. zwiększą motywację U, poszerzą zainteresowania i wiedzę z zakresu komp. klucz. na rynku pracy, rozwiną kreatywność, innowacyjność, pracę
zesp. 2. Indywid. doradztwo eduk.-zawod. dla U (38U - 7dz, 31ch) - zaj. przygotują U do wejście na rynek pr., pomogą wybrać dalszą ścieżkę zgodną z
predyspozycjami U. Doradz. bezpośrednio przyczyni się do wykształtowania właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pr. 3. Indywid. poradnictwo
psychol.-pedagog., doradztwo eduk.-zawod. oraz zaj. korekcyjno-kompensacyjne dla U ON (3U – 0dz,3ch), kt. mają stymulować rozwój poznawczy i ograniczać
trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych, oraz przygotować U do dalszych etapów eduk.-zawod. W celu kompleksowego podejścia do
indywid. problemów ON i zwiększenia efektywności wsparcia dla ON odbędą się też konsultacje psychologa z rodzicami U ON. 4. Kursy dla N z zakr. obsługi
urządzeń cyfr. i sprzętu informatycz, w tym mobilnego, zakupionego do ZS i wykorzyst. narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym oraz w kształtowaniu u U
kreatywność, innowacyjności i pracy zesp. (17 os., w tym: 11K, 6m) i studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej (2N: 2K, 0M) - zajęcia podniosą kompetencje
nauczycieli z zakresu kompetencji kluczowych, nowoczesnych narzędzi i kwalifikacje niezbędne do pracy z uczniami ON. Bezpośrednio wpłyną na atrakcyjność
zajęć i zwiększenie motywacji uczniów do pracy. 5. Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, zakup sprzętu TIK i stworzenie szkolnej sieci
komputerowej - dzięki doposażeniu uczniowie będą bardziej zaangażowani i zmotywowani do poszerzania wiedzy, zwiększy się atrakcyjność i zarazem efe

RPLU.12.02.00-06-0172/16

POWIAT ŁUKOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ W STOCZKU ŁUKOWSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

336 795,67

336 795,67

286 276,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Szkolna Akademia Umiejętności (SZAU)

Cel główny proj.: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie u 103 (49 dziewczynek) uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie
RPLU.12.02.00-06-0173/16
kompetencji kluczowych z uwzględnieniem właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług
edukacyjnych poprzez polepszenie bazy dydaktycznej i wyposażenia szkoły w sprzęt i urządzenia przydatne w zajęciach a także poprzez podniesienie kompetencji
bądź kwalifikacji 20 (17K) nauczycieli/-ek w okresie od 01-09-17r. do 30-06-19r. Grupa docelowa to: 103 (49 dziewczynek: dalej dz.) uczniów i uczennic (Ucz)
uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie, Gmina Wilków (gm. wiejska), woj. lubelskie oraz 20 (17K) nauczycieli i nauczycielek (N) zatrudnionych
w ZSP. W ramach proj. zrealizowane zostaną zadania: Zad. 1 - Zajęcia dla uczniów/-ennic przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych. W ramach zad.
przeprowadzonych będzie 3030h zaj. pozalekcyjnych w tym: z przyrody 270h, z matematyki 240h, informatyki 1020h, j.angielskiego 1020h, j. niemieckiego 240h, j.
włoskiego 240h Zad. 2 - Podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod,
technologii i sprzętu. W ramach zad. zostanie przeprowadzonych 3 szkoleń dla 20KiM Zad. 3 - Wyposażenie pracowni ICT. Funkcjonalny i sprawny sprzęt
zdecydowanie podniesie atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych i wpłynie pozytywnie na osiągnięcia dydaktyczne szkoły. Rezultaty Liczba
nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 18os. w tym 16K Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe
po opuszczeniu programu: 93os. w tym 45dziewczynek Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych –
1 szkoła

GMINA WILKÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

712 117,08

712 117,08

605 299,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz

Cel projektu: podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy u 234 uczniów (112 K/122 M) z 3 szkół
RPLU.12.02.00-06-0176/16
podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wilkołaz poprzez realizację dodatkowych zajęć dydakt.-wyrówn. i rozwijających kompetencje z
wykorzystaniem metod nauczania opartych na metodzie eksperymentu i indywidualnym podejściu do ucznia, nowoczesnych materiałów dydaktycznych i
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 42 nauczycieli (36 K i 6 M) przyczyniających się
do wzrostu jakości usług edukacyjnych w obszarze kształcenia ogólnego w teminie do 30.06.2019 r. Główne rezultaty: - 234 uczniów, którzy nabyli kompetencje
kluczowe. - 42 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje - 4 szkoły, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do
prowadzenia zajęć edukacyjnych Grupa docelowa: 234 uczniów (112 K/122 M) oraz 42 nauczycieli (36K/6M) z trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Wilkołaz (które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali woj. lub., zgodnie z zał. nr 16 do Regulaminu konkursu - kryt. form. spec.
nr 1)., położonych na obszarach wiejskich (spełnione kryterium premiujące nr 4). Zespół Szkół w Wilkołazie w tym: Szk. Podst.- 46 uczn. i 10 naucz. oraz Gimnazjum104 uczn. i 10 naucz., Szk. Podst. w Ostrowie: 64 uczn. i 11 naucz., Szk. Podst. w Marianówce- 20 uczn.i 11 naucz. (10K/1M). Zadania: Zad. 1 Organizacja zajęć i
tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół w Wilkołazie (SP i Gimnazjum) Zad. 2 Organizacja zajęć i tworzenie
warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy w Szkole Podstawowej w Ostrowie Zad. 3 Organizacja zajęć i tworzenie warunków uczenia się,
adekwatnych do potrzeb rynku pracy w Gimnazjum w Marianówce Zad. 4 Doskonalenie kompetencji i umiejętności kadry dydaktycznej

GMINA WILKOŁAZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

486 023,25

486 023,25

413 119,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Otwarci na sukces

Projekt "Otwarci na sukces"realizowany będzie przez ZS nr 11 w Lublinie,w skład którego wchodzą VIILO i Gimnazjum nr12. Głównym celem projektu jest
podniesienie wiedzy i kompetencji matemat-przyrodniczych i z j.obcych u 220 uczniów/uczennic i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a
rówieśnikami z innych szkół WL. Tym samy projekt stara się zmniejszyć skalę głownego problemu jakim są b.słabe wyniki uczniów z matematyki i przedmiotów
przyrodniczych na egzaminach:gimnazjalnym i maturalnym. Realizacji celu głównego służą zaplanowane działania związane z:realizacją autorskich programów
zajęć pozalekcyjnych (indywidualnych i grupowych) z zakresu podstawy programowej naucznia przedmiotów mat-przyrodniczych i
j.obcych(ang.,niem.,hiszp.)przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy(ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z
uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa)uzupełnieniem/podnoszeniem kwalifikacji 32 n-li LO i
Gimnazjum w zakresie ICT i pracy z osobami z niepełnosprawnosciami/specjalnymi potrzebami,doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych na potrzeby
m.in. zajęć eksperymentalnych oraz pracowni ICT.realizacją dodatkowego doradztwa edukacyjno-zawodowego,psychologicznego i pedagogicznego dla uczniów
ZS11 Planowane rezultaty projektu do osiągniecia do 06'2019r.to:220 uczniów/uczennic weźmie udział w pozalekcyjnych zajęciach z przedmiotów matprzyrodniczych i j.obcych, i 85% z nich (188) podniesie swoje kompetencje w tym zakresie,32 n-li zostanie objętych szkoleniami z zakresu ICT i edukacji osób z
niepełnosprawnosciami (min.30os. podniesie kompetencje lub/i uzyska kwalifikacje)2 Szkoły wyposażą pracownie przyrodnicze/ICT w sprzęt i pomoce dydakt.i
uzyskają wymaganą funkcjonalność w tym zakresie do końca 2019r.Placówki obejmą swoich uczniów dodatkową pomocą psychologiczno-pedagogiczną i
rozszerzonym wsparciem edukacyjno-zawodowym.

RPLU.12.02.00-06-0180/16

GMINA LUBLIN/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11 W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

987 197,50

987 197,50

839 117,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Akademia wiedzy praktycznej

Celem głownym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i stworzenie adekwatnych do rynku
pracy waruknów uczenia się oraz podniesienie jakości świdczonych usług edykacyjnych w 4 szkołach podstawowych i Publicznym Gimnazjum w Gminie Trzydnik
Duży poprzez objęcie ich programem w okresie od 01.07.2017r. do 31.07.2018r. Zadania zaplanowane w projekcie pozwolą na osiągnięcie rezultatów w postaci: wzrostu kompetencji kluczowych u Uczniów; -wzrostu kompetencji i nabycie kwalifikacji przez Nauczycieli; -wzrostu świadomości możlwości wyboru ścieżki
edukacyjnej i wiedzy o własnych predyspozycjach zawodowych -doposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach -doposażenia szkół w sprzęt TIK Grupą
docelową są uczniowei 4 szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzydnik Duży Publiczne Gimnazjum w
Trzydniku Dużym - liczba uczniów 160 ( 53 dz i 107 chł ) PSP w Olbięcinie - 105 ( 39 dz i 66 chł) PSP w Woli Trzydnickiej -118 ( 54 dz i 64 chł) PSPw Rzeczycy
Ziemiańskiej - 78 ( 40 dz i 38 chł) PSPw Rzeczycy Księżej - 40 ( 20 dz i 20 chł) Zadania zaplanowane w ramach projektu to dla Uczniów zajęcia rozwijające, zajęcia
wyrównawcze, zajecia socjoterapeutyczne i doradztwo zawodowe. W ramach zajęć rozwijających zostaną zrealizowne Koła przedmiotowe. Zadania zaplanowane
w ramach projektu dla Nauczycieli to kursy doskonalące TIK oraz studia podyplomowe. Zadania zaplanowane dla szkół to doposażenie prcowni bilogicznej,
przyrodniczych, geograficznej, fizycznej, chemicznej i informatycznej z doposażeniem w narzędzia TIK.

RPLU.12.02.00-06-0181/16

GMINA TRZYDNIK DUŻY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 450 789,20

1 450 789,20

1 233 170,82

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-07-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Wiem kim jestem, wiem kim zostanę

W projekcie "Wiem kim jestem, wiem kim zostanę" weźmie udział 220 uczniów : 93 z klas I-III SP, 51 z klas IV-VI SP, 76 z I-III G w tym 12 niepełnosprawnych
RPLU.12.02.00-06-0184/16
uczęszczających do szkół prowadz. przez GK , spełniających kryteria zawarte w regulaminie rekrutacji oraz 4 nauczycieli informatyki. Cel główny- podniesienie
jakości i efetywności procesu kształcenia ogólnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół poprzez organizację dodatk. zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla
220 ucz. (120 dz.;100 ch.) z Gminy Krasnystaw(GK) woj. lubelskie, oraz udoskonalenie kompetencji zawod. u 4 naucz. inform. z j.o GK, co przyczyni się do rozwoju
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kompetencji cyfrowych ucz.objętych interwencją do 31.07.2019 r. Główne rezultaty: - liczba uczniów z
SP i G ,którzy uzyskali kompetencje matematyczne,umiejętności porozumiewania się w j. obcym - angielskim, podstawowe kompetencje naukowo- techniczne,
informatyczne, społeczne - min.80 % - liczba nauczycieli, którzy podnieśli kwalifikacje zawodowe po zakończeniu udziału w projekcie - 100%. - liczba szkół
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 100% - liczba szkół, w krórych pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie- 100%
Grupy docelowe: 1/ ucz., w tym os. niepełn., którzy przejawiają zainter. przedmiot.matem.- przyrod. oraz infor., uzyskują niskie oceny ze sprawdzianów i
egzaminów, słabą średnią ocen końcowych, nie mają możliwości korzystania z zajęć pozalekcyjnych ,ani osób w najbliższym otoczeniu, które pomogą im wybrać
właściwą szkołę, zawód, pracę. 2/ nauczyciele inf., którzy podniosą komp. zawodowe w zakresie nauki programowania Główne zadania: 1. Zajęcia wyrównawcze
z matematyki, przyrody z elementami ekologii, j. angielskiego 2. Zajęcia logopedyczne 3. Pomoc psychologiczno-pedag. 4. Doradztwo zawodowe. 5.Odbycie i
ukończenie studiów podyplomowych z zakresu nauki progromamowania przez 4 nauczycieli informatyki 6.Zajęcia informatyczne z

GMINA KRASNYSTAW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

570 539,22

570 539,22

484 958,33

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-07-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Inwestycja w uczniów szansą na lepsze jutro.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia we wszystkich 2SP i 1G z Gminy Piaski.Na podstawie zdiagnozowanych problemów i
RPLU.12.02.00-06-0185/16
konsultacji społecznych zostały dobrane zaj. z kompetencji kluczowych skierowane do U z kl.I-III oraz IV-VISP oraz kl. I-IIIG. Zajęcia z : 0 jęz.obcych dla UG 0
jęz.angielskiego dla U SP 0 przyrody dla U SP i G 0 informatyki dla U SP iG 0 matematyki dla U SP i G 0 informatyczno-dziennikarskie dla U G 0 zajęcia korekcyjnokompensacyjne dla U SP i G Zaplanowane rezultaty: - Zwiększenie poziomu wiedzy U z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych - Zwiększenie
poziomu wiedzy z jęz.angielskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, niemieckiego szczególnie komunikowania się - Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z
matematyki- Zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości przez U ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla U z zaburzeniami utrudniającymi
funkcjonowanie społeczne-Podwyższenie świadomości na temat równości plci i niedyskryminacji - Rozwijanie umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego
czasu - Zaciekawienie światem przyrody oraz rozbudzenie pasji poznawczych - U nauczą się współdziałania w zespole Efekt zostanie osiągnięty,gdy nastąpi wzrost
wiedzy z powyższych przedmiotów.Fakt nabycia kompetencji jest zgodny z zakresem określonym w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020.W programie należy uwzględnić realizację zajęć pozalekcyjnych o
tematyce dostosowanej do zainteresowań uczniów,jednocześnie poszerzając ich wiedzę z przedmiotów podstawy programowej.Istotne jest rozwijanie u U
kompetencji o kluczowym znaczeniu dla dalszej edukacji oraz podjęcia zatrudnienia.Przeprowadzona diagnoza wykazała konieczność uatrakcyjnienia oferty
edukacyjnej szkoły o zajęcia zachęcające uczniów do nauki przedmiotów ścisłych i technicznych oraz wprowadzenie zajęćnastawionych na kształtowanie
kompetencj

GMINA PIASKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

546 363,25

546 363,25

464 408,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Młodzi, aktywni, ciekawi świata 2

Cel główny: Wyższa jakość oferty edukacyjnej w 3 gimnazjach w Gminie Międzyrzec Podlaski oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów tych szkół do 2018 r.,
dzięki doposażeniu szkół, poprawie kwalifikacji i kompetencji 20 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i
kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 76 uczennic i 86 uczniów. Grupa docelowa projektu to n-le i uczniowie 3 gimnazjów, dla kt. organem
prowadzącym jest Gmina Międzyrzec Podlaski: w Rogoźnicy, Jelnicy i Krzewicy. Projekt obejmuje swym zakresem: - stworzenie w szkołach warunków do nauczania
eksperymentalnego oraz stosowania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, dzięki szkoleniom dla n-li oraz doposażeniu pracowni przyrodniczych i ICT organizację 820 godz. zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreat., innow. oraz praca zesp.) poprawę kompetencji i umiejętności stosowania TIK wśród uczniów i n-li - poprawę komp. nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod nauczania oraz
kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (szkolenia i studia podypl.) Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych
przed rozp. jego realizacji. Skala działań prowadzonych przed rozp. realizacji proj. (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stos. do skali
działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły w okresie 12 m-cy poprzedzających rozp. jego realizacji (średniomiesięcznie). Zasoby edukacyjne będące utworami
w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej
licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa”. Udostepnienie nastąpi w formie elektronicznej. W związku z zakupem wyposażenia i pomocy TIK, każda ze szkół
obj. wsparciem w okresie do 6 mcy od daty zak. proj. osiągnie funkcjonalności określone w Regulaminie konkursu (s.23nn).

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

936 855,12

936 855,12

796 326,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Szkolne Inkubatory Kluczowych Kompetencji

CEL GŁÓWNY: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego Szkoły Podstawowej nr 1 im.Kazimierza Górskiego w Wierzbicy poprzez: organizację i dostarczenie usług RPLU.12.02.00-06-0191/16
doradztwa eduk-zaw., zajęć dydaktycznych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw
(kreatywności,innowacyj.,pracy zespoł.) dla 170 (95K,75M) uczniów; oraz poprzez organizację kursów dla 24 (21K,3M) nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT w
pracy dydaktycznej; a także poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć; do końca VI 2018r. GRUPA
DOCELOWA: Wsparciem objęta 1 szkoła: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy w woj.lubeskim, prowadzące kształcenie w oparciu o
podstawę programową kształcenia ogólnego(z wyłączeniem szkół dla dorosłych) 1194 (116K;78M) uczniów i nauczycieli (w tym ON) uczących się bądź pracujących
w Szkole Podstawowej im.Kazimierza Górskiego w Wierzbicy w woj.lubelskim,w tym: SP: -100(60K;40M) uczniów -19(18K,1M) n-li 2 i 3 klasa GIM: 70(35K,35M) uczniów -5(3K,2M) n-li GD stanowią os.fizycz. z obszaru woj.lubelskiego (uczą się,pracują,zamieszkują na obszarze WL w rozumieniu przepis.KC).
ZADANIA:Doradztwo edukacyjno –zawodowe [TYP 1C]Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów [TYP 1A]Zajęcia rozwojowe ICT w standardzie VCC dla
uczniów [TYP 1A]Kursy dla nauczycieli [TYP 1B]Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce [TYP
1D] REZULTATY:162 (90K, 72M) uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe23 (20K, 3M) nauczycieli, którzy nabyli kwalifikacje lub kompetencje TIK2 szkoły
wykorzystująca sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnychw 2 szkołach funkcjonujące pracownie przedmiotowe wykorzystujące doposażenie do prowadzenia
zajęć edukacyjnych. Projekt prowadzony w par

GMINA WIERZBICA/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W WIERZBICY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

461 400,00

461 400,00

392 190,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Szkoła kluczowych kompetencji - poprawa jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół w
Trawnikach

Podniesienie jakości kształc. ogólnego w ZSZ Trawniki do końca VI.2018r., poprzez realizację dodatk. zajęć dydakt. dla 37U (12K) i kursów zawodowych dla 11N
RPLU.12.02.00-06-0192/16
(8K) przedmiotów ogólnych z ww. szkoły oraz doposażenie pracowni przedm. przyrodn. i ICT w ZSZ. Działania te mają na celu rozwój kompet. klucz. U, nabycia
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na RP, uwzględniając potrzeby ON. Dzięki realizacji celu zgodnego z 12.2 z SZOOP WL osiągnięte zostaną
rezultaty:N przedmiotów ogólnych uzyskają nowe kompetencje zawod. (w szczególności TIK/ICT) w nauczaniu, co poprawi jakość ich pracy i przełoży się na rozwój
uczniów ZSZ;U pozyskają nową i rozwiną już posiadaną wiedzę (mat., fiz., ICT, j. ang.), dodatkowo rozwiną kompetencje w zakresie kreatywności, innowacyjności i
pracy zesp., a także kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętności uczenia się, poprawi się ich samoocena;ZSZ poprawi jakośc
świadczonych usług dzięki wykorzystaniu doposażonych pracowni ICT i przyrodniczej. Cel zostanie zrealizowany do końca 06.2018r. Okres realizacji projektu:
05.2017-06.2018r. Zaplanowane zadania: 1. Zajęcia podnoszące kompet. klucz. dla U, obejmujące wyłącznie: ICT (w tym w oparciu o system VCC), przedmioty mat.przyr. (mat., fiz.) i językowe. 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla U. 3. Kursy zawodowe podnoszące kompetencje ICT N przedmiotów ogólnych, w tym w
zakresie zakupionego sprzętu i narzędzi TIK. Kursy realizowane w systemie VCC i zakończone zewn. certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji. 4.
Doposażenie ZSZ w zakresie pracowni przyrodn. i ICT. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie: JST oraz podmiot prywatny. Wn zobowiązuje się, że ZSZ
(placówka systemu oświaty objęta wsparciem) w okresie do 6m-cy od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu,
zapewnieni wszystkie funkcjonalności dot. łącza internetowego, komputerów mobilnych, stanowisk itd., wymagane regulaminem konkursu (rozdz. III,

POWIAT ŚWIDNICKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ W TRAWNIKACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

258 710,88

258 710,88

219 904,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.12.02.00-06-0188/16

Wsparcie uczniów Gimnazjum w Sawinie w zakresie kompetencji kluczowych.

Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby środowiska U. i N. Gimnazjum w ZS w Sawinie. U. kształcą się w okręgu rolniczym o niskim stopniu
zindustrializowania i wysokim stopniu bezrobocia, co ma negatywny wpływ na ich dostęp do nowych technologii oraz zajęć dodatkowych rozwijających kompet.
klucz. W regionie występuje również wysoki wskaźnik młodzieży przedwcześnie kończącej naukę szkolną. Szkoła charakteryzuje się niskim poziomem wyposażenia
pracowni w pomoce naukowe i rozwiązania ICT. Ponadto Sz.znajduje się w dużej odległości od ośrodków kultury i nauki, co wpływa na dostęp U. do dodatkowych
form kształcenia. Region charakteryzuje się również wysokim wskaźnikiem eurosieroctwa - brak wsparcia uczniów ze strony domu rodzinnego i obniżoną
motywacją do nauki. Wszystkie powyższe elementy skutkują niskimi wynikami egzaminu gimnaz. Celem proj. jest wzrost jakości edukacji w Gimnaz., zwiększenie
szans U. na kontynuację edukacji oraz poprawa wyników nauki. Proj. obejmuje wsparciem U. i N. z Gimnaz. przy ZS w Sawinie. Proj. zakłada dostosowanie form,
metod i warunków kształcenia do wymagań współczesnego systemu edukacji poprzez zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz
wdrożenie Wielozadaniowego Systemu Monitoringu Kompetencji (WSMK) umożliwiającego monitoring rozwoju kompetencji kluczowych, tworzenie
sprawdzianów, zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia, zwiększającego dostępność e-podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych w wersji
cyfrowej. U. wezmą udział w zajęciach wyrównaw.i uzupełn. wzmacniających kompetencje kluczowe oraz zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego. Obie
grupy U. i N. zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z WSMK. N.zostaną dodatkowo przeszkoleni w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w
procesie edukacji. Efektem projektu będzie poprawa jakości procesu kształcenia w Gimnazjum, poprawienie wyników w nauce U. oraz wdrożenie nowoczesnych
metod nauczania opartych na roz

PRZEZ TRUDY DO GWIAZD

RPLU.12.02.00-06-0197/16

GMINA SAWIN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

585 767,50

585 767,50

497 902,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-06-29

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

CEL GŁÓWNY: podniesienie jakości kształcenia ogólnego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w woj. lubelskim, poprzez RPLU.12.02.00-06-0198/16
organizację doradztwa zawod., wsparcia psych-pedagog. i dodatkowych zajęć dydaktycznych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku
pracy oraz właściwych postaw (kreatywności,innowacyj.,pracy zespoł.) dla 200 (134K,66M) uczniów; oraz poprzez organizację kursów dla 20(17K,3M) nauczycieli
w zakresie wykorzystania ICT w pracy dydaktycznej; a także poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć; do
końca XI 2018r. GRUPA DOCELOWA: 220 (151K;69M) uczniów i nauczycieli (w tym ON) uczących się bądź pracujących w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 1 im.
Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w woj.lubelskim,w tym: 200 (134K;66M) uczniów TECH2 20 (17K,3M) nauczycieli TECH2 Grupę docelową stanowią osoby
fizyczne z obszaru woj.lubelskiego (uczą się,pracują,zamieszkują na obszarze wojeówdztwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). ZADANIA:
Doradztwo edukacyjno –zawodowe [TYP 1C] Zajęcia dodatkowe: rozwojowe i dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów [TYP 1A] Zajęcia rozwojowe ICT w
standardzie VCC dla uczniów [TYP 1A] Kursy w standardzie VCC dla nauczycieli [TYP 1B] Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i
zmian zachodzących w gospodarce [TYP 1D] REZULTATY: 190 (130K, 60M) uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 20 (17K, 3M) nauczycieli, którzy nabyli
kwalifikacje lub kompetencje 1 szkoła wykorzystująca sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych W 1 szkole funkcjonujące pracownie przedmiotowe
wykorzystujące doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKU IM. CYPRIANA
KAMILA NORWIDA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

729 020,46

729 020,46

619 667,39

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2018-12-21

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Nadbużańskie Laboratorium Wiedzy w Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej

Projekt jest skierowany do uczniów i uczenic Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej, nauczycieli w/w szkoły oraz pośrednio do szkoły. Celem RPLU.12.02.00-06-0200/16
projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz w zakresie właściwych postaw
(kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) u minimum 80% spośród 75 uczennic i 81 uczniów Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli
Uhruskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej do końca czerwca 2020 roku przy pomocy indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, utworzenia warunków do nauczania eksperymentalnego oraz uwzględnienia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów i uczennic. Cel zostanie osiągnięty poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów u co
najmniej 80% spośród 8 nauczycielek i 1 nauczyciela, doposażenie szkoły w zakresie pracowni przyrodniczej i ICT oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznowyrównawczych, kół zainteresowań, projektu edukacyjnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i uczennic - indywidualizacja pracy z uczniem
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

GMINA WOLA UHRUSKA/ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI UHRUSKIEJ/SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
J. I. KRASZEWSKIEGO W WOLI UHRUSKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

228 598,83

228 598,83

194 309,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Rozwój kompetencji kluczowych szansą na przyszłość

Cel główny proj. zakłada dost. oferty ed. 2 SZK do potrzeb 70 UCZ oraz wrastających oczekiwań rynku pracy. Objęcie w ramach proj. UCZ rożnymi formami pomocy RPLU.12.02.00-06-0201/16
specjalistycznej i indywidualizacją pracy pozwoli na redukcję deficytów i usunięcie przyczyn niepowodzeń szkol. Uczestnictwo w wyjazd. warsztatach ed. oraz
zajęciach o charakt. interdyscyplinarnym przyczyni się do wzrostu komp. kluczow. UCZ. Rozwinięte zostaną um. analitycznego i kreatywnego myślenia, pracy
zespołowej oraz społ. pożądane postawy innowacyjności i przedsiębiorczości. Proj. wpłynie u 28UCZ (14DZ) na zwiększenie um. skutecznego komunikowania się w
j. ang., zwłaszcza rozumienia i wyrażania myśli. Prowadzone wśród 26UCZ(14 DZ) zajęcia mat.-przyr. wpłyną na rozwój wykorzystywania log. myślenia w celu
rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji, posłużą zwiększaniu koncentracji uwagi UCZ, rozbudzą wyobraźnię geometryczną oraz
przestrzenną. Zajęcia inform. wdrożą 36UCZ(20DZ) do samodzielnego i świadomego korzystania z programów/aplikacji komp., zastosowania TIK w nauce i
rozwoju zainteresowań, wykształcą świadomość potencjal. zagrożeń związanych z użytk. Intern. W obu SZK wdrożone zostaną progr. rozwijania komp. cyfr. UCZ
poprzez naukę programowania (kryt.prem.5) obejmuj. podnoszenie komp. N posiadających przygot. do prowadzenia tego rodzaju zajęć oraz funkcj. Szkolnych
Kółek Programistycznych, które wpłyną na wykształcenie wśród 16UCZ (9DZ) pomysłowości, samodzielności i precyzji. Wyposażenie 2 pracowni ICT, zakup
niezbędnych materiałów dydaktycznych oraz udoskonalenie komp. 19 N stworzy warunki nauczania adekwatne do nowoczesnego procesu ed. Takie kompleksowe
podejście stanowi istotną wartość projektu, ponieważ pozwala uzyskać efekt synergii rozwoju szkoły, jej zasobów osobowych, wpływając na wyrównywanie jej
poziomu do innych placówek oraz pośrednio na podwyższanie konkurencyjności regionu woj. lub. na tle innych województw poprzez podwyższenie wyników
nauczania uczniów ww.

GMINA ZALESIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

454 536,25

454 536,25

386 355,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowoczesne technologie szansą rozwoju.

Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały RPLU.12.02.00-06-0203/16
dydaktyczne oraz wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji wśród uczniów. Cel główny projektu bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia
celu szczegółowego tj.: podniesienia wśród uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwoju
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grupę docelową w projekcie stanowią uczniowie Technikum w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie. Wszystkie zadania zaplanowane w ramach projektu zostały opracowane na
podstawie przeprowadzonej Diagnozy zapotrzebowania i planu rozwoju szkoły – dokument „Diagnoza potrzeb i plan rozwoju Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie” opracowany został w I półroczu 2016r. i został zatwierdzony przez Organ prowadzący. Na podstawie wskazanego
dokumentu opracowano projekt w zakresie organizacji zajęć, które przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy zgodnie z Zaleceniami
Parlamentu Europejskiego i Rady (2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.) oraz wyrównają dysproporcje edukacyjne pomiędzy uczniami. W ramach projektu
przewidziano także kursy dla nauczycieli z zakresu stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych. Rezultaty projektu będą mierzone poprzez przeprowadzenie
testów wiedzy w ramach poszczególnych zajęć na początku oraz na zakończenie, co jednocześnie pokaże rezultat poszczególnego rodzaju wsparcia i jego wpływ na
rozwój umiejętności i wiedzy uczestników projektu. Ponadto rezultaty projektu wpłyną na wyniki uczniów biorących udział w projekcie uzyskane z poszczególnych
przedmiotów podczas egzaminów gimnazjalnych.

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. B.
GŁOWACKIEGO W KRASNYMSTAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

123 310,00

123 310,00

104 813,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina

Projekt „Szkoła na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” ma na celu zwiększenie szans
edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego. Gr. docelową stanowić będzie
959 U (455 K i 504 M), w wieku 16-20 lat z wykształceniem gimnazjalnym oraz 122 N przedmiotów ogólnych (100 K i 22 M) z wykszt. wyższym i przygotowaniem
pedagogicznym. W projekcie 873 U (397 K i 476 M) zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz 198 U (122 K i 76 M) w
zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i pomocy pedagogiczno-psychologicznej. 743 U (338 K i 405 M) nabędzie komp. kluczowe po opuszczeniu programu.
Wsparciem w zakresie szkoleń, kursów i studiów podypl. zostanie objętych 122 N (100 K i 22 M), w tym 121 N (99 K i 22 M) w zakresie TIK. 110 N uzyska
kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu. 8 szkół zostanie wyposażonych w sprzęt TIK do prowadzenia zaj. edukacyjnych. Zakres
wsparcia: zajęcia przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych (mat.-przyr., j. obcych, ICT) dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, kółka
zainteresowań, warsztaty; kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli oraz studia podyplomowe; doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz pomoc pedagogicznopsychologiczna dla U, tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce. Realizacja projektu przyczyni
się do pobudzenia u U szkół kreatywności, samodzielności oraz umiejętności współpracy w zespole poprzez zastosowanie metod i narzędzi będących dobrym
sposobem przekazywania, uzupełniania i utrwalania wiedzy teoretycznej oraz kształtowania i doskonalenia komp.klucz. jak również wpłynie na podniesienie
poziomu wiedzy i umiejętności N szkół w zakresie stosowania i wykorzystywania kreatywnych i aktywnych metod pracy dydaktycznej poprzez stosowanie m.in.
nowoczesnych technol

GMINA LUBLIN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

1 842 471,01

1 842 471,01

1 566 100,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2019-07-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

SZKOŁY MARZEŃ W GMINIE BYCHAWA

Tytuł projektu: SZKOŁY MARZEŃ W GMINIE BYCHAWA Okres realizacji: 03.07.2017-29.06.2018 Obszar realizacji: gm. Bychawa Realizatorzy: Gm. Bychawa, SP w
RPLU.12.02.00-06-0210/16
Bychawie (od 1 września 2017 r. SP w Bychawie z klasami gimnazjalnymi), SP w Woli Gałęzowskiej, SP w Bychawce, Gim. w SP w Bychawie (od 3 lipca 2017 do 31
sierpnia 2017) Cel główny: Wzmocnienie jakości i wzrost atrakcyjn. oferty edu. SP w Bychawie, kl. GM w SPB, Woli Gałęzowskiej, Bychawce W Bychawie przez
wdroż. progr. Rozwojowego ukierunk. na doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt edukac. i TIK, indywid. wsparcia U ze SPE, rozwój kk 72(61K)N, w terminie do
VI.2018 Gr. docelowa: Projekt jest skier. do SP w Bychawie, kl. GM w SP w Bychawie, Woli Gałęzowskiej, Bychawce, ich U i N. Wsparciem zostanie objętych 802 U
(401dz.) z kl. I-VII SP i II-III kl. gimn oraz 72(61K) N Gł. rezultat projektu: Liczba U, którzynabyli kk po opuszczeniu programu – 802(401dz) Zad. w ramach proj.: 1. kk
– szkolenia doskonalące dla N i rozwijanie umiejętności U. Z przyrodą za pan brat – międzyszkolna pracownia przyrodnicza, szkolenia dla N, zaj. pozalekc. dla U
3. Nowoczesne technologie infor.-komunikac.- zakup wyposażenia TIK, szkolenia dla N, zajęcia pozalekc. dla U 4. Indywid. pracy z U ze SPE oraz wsparcie U
młodszego – wsparcie psych. i logoped. Spełnienie k. dostępu: -Projekt jest Sierow. do szkół, które osiągają niższe od śred. wyniki w skali woj. i przynajmniej
dwukrotnie w ciągu ostatnich 3lat poprz. rok złożenia wniosku o dofinansowanie: 1) uzyskały ze spraw. wynik na skali staninowej mniejszy lub równy 3(SPB,
SPWG), MNIEJSZY LUB RÓWNY6 (SPBka); 2) uzyskały z egz. gimn. z matem. Wynik na skali staninowej mniejszy lub równy 7 (GIMB); - Wnioskodawca z związku z
faktem korzystania ze wsparcia w obszarze TIK, deklaruje w okresie do 6-mcy od zakończenia projektu osiągnięcie funkcjonalności zgodnie z kryt. określonymi w
regulaminie konkursu. -Projekt został przygotowany w oparciu o sporządzoną w V 2016 r. diagnozę p

GMINA BYCHAWA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

652 823,50

652 823,50

554 899,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-03

2018-06-29

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Rozwój i kreatywność drogą ku przyszłości

Celem gł. projektu jest podniesienie u 154 ucz. (67K, 87M) 2 szk. prowadzone Gminę Borzechów (SP w Kłodnicy i Gimnazjum w Borzechowie) kompetencji
kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez zajęcia dodatkowe z zakresu ICT, języka obcego oraz przedmiotów mat.przyr. oraz indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych do 30.06.2019r. oraz podniesienie jakości usług edukacyjnych w 2
szk. objętych projektem poprzez przeszkolenie 23 N (20K, 3M) w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu i doposażenie 2 pracowni
TIK, w tym jednej międzyszkolnej pracowni informatycznej. Cel główny wpisuje się w Działanie 12.2 RPO WL 20142020 w szczególności poprzez realizację działań zgodnych z założonymi formami dla GD zgodnej z
założeniami Dz.12.2. Realizacja zaplanowanego wsparcia zapewni kompleksowe i odpowiednie przygotowanie do kolejnych etapów edukacyjnych i do wyjścia
młodych ludzi na rynek pracy i wyposaży ich w prorynk. komp. co przyczyni się do osiągniecia celu szczeg. Priorytetu Inwestycyjnego 10i.

RPLU.12.02.00-06-0212/16

GMINA BORZECHÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

595 526,60

595 526,60

506 197,61

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2019-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Młodzi, aktywni, ciekawi świata

Cel główny: Wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły
do 2019 r., dzięki doposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji
kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów. Grupa docelowa projektu to 50n-li i 500 uczennic i uczniów z
Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie, dla kt. organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lublin. Projekt obejmuje swym zakresem: stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz stosowania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, dzięki szkoleniom dla n-li oraz
doposażeniu pracowni przyrodniczych i ICT - organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw
(kreat., innow. oraz praca zesp.) - poprawę kompetencji i umiejętności stosowania TIK wśród uczniów i n-li, w tym dzięki zaj. z programowania - organizację
wsparcia ucznia młodszego. Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przed rozp. jego realizacji. Skala działań prowadzonych przed rozp. realizacji
proj. (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stos. do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły w okresie 12 m-cy
poprzedzających rozp. jego realizacji (średniomiesięcznie). Zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa”. Udostepnienie
nastąpi w formie elektronicznej. W związku z zakupem wyposażenia i pomocy TIK, każda ze szkół obj. wsparciem w okresie do 6 mcy od daty zak. proj. osiągnie
funkcjonalności określone w Regulaminie konkursu (s.23nn).

RPLU.12.02.00-06-0217/16

GMINA LUBLIN/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

831 256,94

831 256,94

706 568,39

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-04-03

2019-07-07

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych

Celem projektu "Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych" jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych uczniów, ich postaw i umiejętności istotnych na ryku
pracy oraz kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości oferty
edukacyjnej, opartej o indywidualne podejście do ucznia i optymalne warunki kształcenia, obejmującej: zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, zajęcia
specjalistyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w
Lubartowie oraz odpowiednie wyposażenie placówki do 30.06.18 r. Główne rezultaty projektu odnoszą się do wzrostu kompetencji kluczowych uczniów w zakresie
nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz języków obcych jak również do wzrostu jakości nauczania w wyniku wyposażenia pracowni szkolnych. Projekt
skierowany jest do 360 uczniów (180 dziewcząt i 180 chłopców) i 17 nauczycieli (12 kobiet i 5 mężczyzn) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Uczniowie
skorzystają z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe prowadzonych w sposób kształtujący postawy takie jak innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa,
nauczyciele natomiast wezmą udział w szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto w
ramach zaplanowanych działań Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie uzyska dostęp do nowoczesnego wyposażenia pracowni przyrodniczych i informatycznych,
co przełoży się na znaczącą poprawę jakości nauczania.

RPLU.12.02.00-06-0218/16

GMINA MIASTO LUBARTÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

465 029,38

465 029,38

395 274,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Ku przyszłości

92 uczniów z klas IV - VI wyposażonych w kompetencje kluczowe i językowe oraz 15 nauczycieli Szkoły Podtawowej w Kamieniu wyposażonych w umiejetności
RPLU.12.02.00-06-0220/16
korzystania z narzędzi TIK w procesie edukaccyjnym. Zadania: 1. Zajęcia matematyczne - wszyscy uczniowie z klas V-VI 2. Zajęcia przyrodnicze- wszyscy
uczniowie z klas IV-V zajecia prowadzone bedą metodą eksperymentu. 3. Zajęcia z j. angielskiego - wszyscy uczniowie z klas IV-VI z podziałem na uczniów zdolnych
i potrzebujących poocy w uzupełnieniu braków dydaktycznych. 4. Zajęcia specjalistyczne dla ucznów kompetencje cyfrowe - wszyscy uczniowie z klas V-VI. 5.
Wsparciem pedagogicznym objęte zostana dzieci pochodzące z rodzin paologicznych, nepełnych oraz uczniowie posiadający orzeczenia lub opinie z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. Wsparcie udzielone zostanie również uczniom, których wskażą wychowawcy klas. 6. Zajęcia specjalistyczne dla nauczycieli "Nowe
technologie ICT w edukacji". 7. Wyposażenie szkolnej pracowni ICT. 8. Wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej.

GMINA KAMIEŃ/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

392 829,55

392 829,55

333 905,11

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Panorama Sukcesu

100 Uczniów/40%K (UZC) Technkum nr 5 (Tech nr 5)w Chełmie wyposażonych w
kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawod. oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze, podnoszące ich szanse na zatrudnienie i ułatwiające adaptację
na rynku pracy po zakończeniu edukacji; 16 nauczycieli (N)/10 K wyposażonych w wiedzę na temat rzeczywistych warunków pracy (sprzęt,
technologia, organizacja) i nowe kompetencje/kwalifikacje zawod wpływające na podniesienie jakości kształcenia zawod.
Grupa docelowa:100 Uczniów/40%K (UZC) Technkum nr 5 w Chełmie; 16 nauczycieli Tech nr 5 w Chełmie. Rezultaty:
Projekt ma charakter kompleksowy i obejmie wspraciem 100 os, w tym 100U/40%K i N/10K: -100U/40%K, ukończy zajęcia wyrównawcze z matematyki i
j.angielskiego,rozrzerzające z matematyki doradztwo pedagogiczno-psychologiczne, doradztwo zawodowe i szkolenia specjalistyczne podnoszące kompetencje
cyfrowe - 16N/10 K weźmie udział w szkoleniach TIK - pracownie ICTTech nr 5 zostaną doposażone w nowoczesne laptopy Zadania: 1. zajęcia wyrównawcze i
rozszerzające z matematyki 2. zajęcia przyrodnicze 3. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 4.zajęcia specjalistyczne-kompetencje cyfrowe 5.doradztwo
zawodowe 6. zajęcia specjalistyczne dla nauzycieli Nowe technoligie ICT w edukacji szkolnej 7. poradnictwo pedagogiczno - psychologiczne 8.wyposażenie
szkolnych pracowni ICT

RPLU.12.02.00-06-0221/16

MIASTO CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM . KS.
STANISŁAWA STASZICA W CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

446 488,95

446 488,95

379 515,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Szkolna Akademia Innowacji

Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej Niepublicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Zofiówce, wyposażenie szkoły w nowoczesny
sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji wśród uczniów. Cel główny projektu bezpośrednio przyczyni się
do osiągnięcia celu szczegółowego tj.: podniesienia wśród uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz
rozwoju indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grupę docelową w projekcie stanowią uczniowie
Niepublicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Zofiówce, które jest jednostką budżetową prowadzoną przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
„Przyjazna Szkoła”. Uczy się w niej 33 uczniów w klasach I - III (24dziewczynki i 9 chłopców). Wszystkie zadania zaplanowane w ramach projektu zostały
opracowane na podstawie przeprowadzonej Diagnozy zapotrzebowania i planu rozwoju szkoły. Na podstawie wskazanego dokumentu opracowano projekt w
zakresie organizacji zajęć, które przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy zgodnie z Zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady
(2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.). W ramach projektu przewidziano także wyjazdy edukacyjne dla uczniów oraz kursy dla nauczycieli z zakresu
stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych. Rezultaty projektu będą mierzone poprzez przeprowadzenie testów wiedzy w ramach poszczególnych zajęć na
początku oraz na zakończenie, co jednocześnie pokaże rezultat poszczególnego rodzaju wsparcia i jego wpływ na rozwój umiejętności i wiedzy uczestników
projektu. Ponadto rezultaty projektu wpłyną na wyniki uczniów biorących udział w projekcie uzyskane z poszczególnych przedmiotów podczas egzaminów
gimnazjalnych.

RPLU.12.02.00-06-0222/16

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW "PRZYJAZNA SZKOŁA"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

404 428,75

404 428,75

343 764,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość

Cel projektu: Rozwijanie kom kluczowych na rynku pracy (ICT, mat-przyr, z zakresu języków obcych) z uwzględnieniem właściwych postaw (kreatywność,
RPLU.12.02.00-06-N028/16
innowacyjność oraz praca zespołowa) wśród 114U (typ proj.1a) oraz podniesienie kompetencji 45 N wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z
nowoczesnych metod, technologii i sprzętu (typ proj.1b) oraz wyposażenie pracowni przyrodniczej i pracowni ICT(typ proj. 1d) w SP4 w okresie od 01 IX 2017 do
30 VI 2019 r Rezultaty: nabycie przez U kluczowych umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji w zakresie matematyki, j. angielskiego, przyrody, informatyki;
wyrównanie deficytów w zakresie edukacji matematycznej; zapewnienie równego dostępu do zajęć dodatkowych dla wszystkich U; zmniejszenie liczby U z
trudnościami edukacyjnymi; zwiększenie liczby U biorących udział w konkursach przedmiotowych; rozszerzenie umiejętności praktycznych u U poprzez
wykonywanie doświadczeń; podniesienie kompetencji nauczycieli ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów; usprawnienie procesu
nauczania poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej SP4. Grupa docelowa: 1) 114U SP4 Chełm (51DZ;63CH) w tym osoby z niepełnosprawn.: zamieszkujące woj.
lubelskie / miasto Chełm lub gminę Chełm: -U o wysokich predyspozycjach eduk.,zainteresowani rozwojem komp. kluczowych z zakresu j.ang., i przedm. mat-przyr.
oraz ICT. -U mających trudności z przyswajaniem wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki. 2) 45N SP 4 Chełm (40K 5M) Zadania: 1.Realizacja zajęć
rozwijajacych zainteresowania uczniów (j.angielski, przyroda, matematyka, ICT) wraz z doposażeniem pracowni przyrodniczej i ICT. 2.Realizacja zajęć
dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki. 3.Kursy i szkolenia doskonalące kompetencje nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i
zakupionego sprzętu. Skala działań SP4 nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadz. przez nią w okresie 12 m-cy, poprzedz. rozpoczęc

MIASTO CHEŁM /SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W
CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2. Kształcenie ogólne

Brak poddziałania

401 431,05

401 431,05

341 216,39

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość

CEL GŁÓWNY: WIĘKSZA ATRAKCYJNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA POPRZEZ WZROST KOMPETENCJI O CHARAKTERZE KLUCZOWYM TJ.W ZAKRESIE ICT I JĘZYKA OBCEGO u
maks. 132 osób (80 kobiet i 52 mężczyzn, w tym min. 25% UP niepełnosprawnościami i min.30% UP w wieku 50 lat i więcej) w wieku 25 lat i więcej o niskich
kwalifikacjach (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie) i zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z
zakresu ICT i języków obcych z terenu województwa lubelskiego (zamieszkujących woj.lubelskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), do 31.12.2016r.
KLUCZOWE REZULTATY PROJEKTU: Liczba osób -w wieku 25 lat i więcej/ -w wieku 50 lat i więcej/ -o niskich kwalifikacjach/z niepełnosprawnościami, objętych
wsparciem w programie: 132 osoby/ 40 osób/ 132 osoby/36 osób. Liczba osób -w wieku 25 lat i więcej/ -w wieku 50 lat i więcej/ -o niskich kwalifikacjach/ które
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: min. 70% osób w wieku 25 lat i więcej/ min. 70% osób w wieku 50 lat i więcej/ min.70%
osób o niskich kwalifikacjach. GRUPA DOCELOWA: 132 osoby (80 kobiet i 52 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do
poziomu ISCED 3 włącznie) i zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT i języków obcych z terenu
województwa lubelskiego (zamieszkujących woj.lubelskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym w co najmniej 25% osoby z niepełnosprawnościami
oraz w co najmniej 30% osoby w wieku 50 lat i więcej (KRYTERIA PREMIUJĄCE). ZADANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE: Szkolenie językowe (język angielski i
niemiecki) - (czterokrotność stawki jednostkowej dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych) [240 h], Szkolenie komputerowe (PODWYKONAWSTWO) [120 h].

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

999 715,80

999 715,80

849 758,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Język angielski zawsze na czasie

Projekt dotyczy wzmocnienia potencjału zawodowego w obszarze kompetencji z języka angielskiego u min.80% spośród 180 (120K,60M) osób dorosłych
RPLU.12.03.00-06-0023/15
pracujących i bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, w wieku 25-64 lata, zamieszkałych w woj. lubelskim, poprzez udział w kursie języka angielskiego
zakończonym egzaminem zewnętrznym w standardzie TELC na poziomie A2 w skali ESOKJ w terminie 01.07.2016-31.12.2017. Grupę docelową stanowi 180
(120K,60M) osób dorosłych pracujących i bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, w wieku 25-64 lata (40% os. po 50 r.ż.: 48K, 24M oraz 20% os.
niepełnosprawnych: 24K, 12M), zamieszkałych w woj. lubelskim zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia,
uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z języka angielskiego na pełnym poziomie A, wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Realizowane
zadania: 1.Kurs języka angielskiego grupy I-X (poziom A1: Moduł I 09-12.2016, Moduł II 01-04.2017 oraz poziom A2: Moduł I 05-08.2017, Moduł II 09-12.2017) stawki jednostkowe dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych z woj. lubelskiego. 2.Kurs języka angielskiego gr. XI, XII(poziom A2:Moduł I 09-12.2016,Moduł
II 01-04.2017); gr. XIII-XV (poziom A2:Moduł I 05-08.2017,Moduł II 09-12.2017). Rezultaty projektu: Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 96K,48M Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje
po opuszczeniu programu - 39K,19M Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 96K,48M.

COMMA PIOTR UJMA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

542 644,50

542 644,50

461 247,82

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-07-01

2017-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

RPLU.12.02.00-06-0205/16

RPLU.12.03.00-06-0020/15

Usługi w języku obcym

Celem projektu jest nabycie/podniesienie do V.2018 kompetencji kluczowych w zakresie znajomości j. obcych na lubelskim rynku pracy min. 628 osób (min 90%
uczestników) o niskich kwalifikacjach w wieku 25+ (min.440K) w tym min 30% osób w wieku 50+ tj. 189 (133K) - j. angielski lub niemieckiego na poziomach A1
(max 30%) i A2 (min 70%) zgodnych z ESOKJ. Kluczowe REZULTATY I PRODUKTY: - Liczba osób o niskich kwalifikacjach w wieku 25+, które po opuszczeniu programu
uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje: 628 (440K), w tym: w wieku 50+ 189 (133K). - Liczba osób o niskich kwalifikacjach w wieku 25+ objętych
wsparciem w programie: 696 (488K), w tym: w wieku 50+ 209 (147K); - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w
programie 70 (49K); - Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 30 (21K); - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w
programie 140 (98K). Projekt zakłada objęcie wsparciem 696 osób (min 488K) zam. ter.woj.lubelskiego (zg. z KC), które z własnej inicjatywy zainteresowane są
zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji językowych, z wykszt.co najwyżej ISCED3, w tym min. 20% to niepełnosprawni (kryt. premiujące) oraz
30% w wieku 50+ (kryt. premiujące). Ze względu sytuację Kobiet na rynku pracy, określono, iż 70% grupy doc. stanowić będą K. Ze względu na trudną sytuację
materialną i brak możliwości sam. fin. szkoleń język. projekt obejmie min 70os. bezrobotnych (49K) i 30 nieaktywnych zaw. (21K). Szkolenia realizowane będą (w
kilku miejscowościach w woj.) w grupach max 12-sto osobowych na poziomach A1 i A2 (zgodnie z ESOKJ) z języka: angielskiego - 46 grup, niemieckiego - 12 grup,
kończących się egzaminem zew. TOEIC Bridge (ang.) WiDaF Basic (niem.) i wydaniem międzynar. certyfik. potwierdzającego komp. język. zgodnie z ESOKJ. Tematyka
skupia się na zagadnieniach z branż usług w tym turystyka, transport, logistyka, budowlana, handel itp.

Nowe kompetencje od dziś

RPLU.12.03.00-06-0025/15

PAWEŁ TRUSZKIEWICZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

1 370 933,76

1 370 933,76

1 165 293,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2018-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Cel główny projektu to podniesiona atrakcyjność zawodowa poprzez wzrost poziomu kompetencji językowych i komputerowych u maksymalnie 120 osób w wieku RPLU.12.03.00-06-0032/15
25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, (min.30%) i osób niepełnosprawnych (min.20 %), zgłaszających z własnej inicjatywy
chęć podnoszenia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych z obszaru woj. lubelskiego (w przypadku os.fizycznych
pracują/zamieszkują na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów KC). Wsparciem objętych zostanie maksymalnie 120os. pracujących (w tym
min.60%kobiet,min.30% osób w wieku powyżej 50 r.ż., min. 20 % osób niepełnosprawnych). Cel realizowany będzie od 01.06.2016 do 28.02.2017. Zadania
przewidziane w projekcie to: szkolenie z języka angielskiego oraz szkolenie komputerowe. Projekt przyczyni się wzrostu liczby osób o niskich kwalifikacjach, które
uzyskały lub nabyły kompetencje w zakresie ICT i języka angielskiego , u min. 70 % UP, tj.min. 84 osób.

NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

966 428,10

966 428,10

821 463,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Angielski bez barier.

Celem głównym projektu jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A lub B wg skali ESOKJ
potwierdzonej certyfikatem TELC, przez min 80% spośród 264(145K/119M) mieszkańców miasta Lublin w wieku 25 lat i więcej z wykształceniem do ISCED3
włącznie w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017. Grupa docelowa projektu: 264(145K/119M)osób fizycznych - mieszkańców miasta Lublin w woj.lubelskim
(zgodnie z KC)o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED3 włącznie)w wieku 25-64 lata, w tym min.20% czyli 53(30K/23M) to osoby niepełnosprawne i
min.30% czyli 80(46K/34M) osoby w wieku 50+, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć nabycia, podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z
zakresu języka angielskiego. Zadania przewidziane do realizacji w projekcie: 1.Szkolenie z jęz.angielskiego na poziomie A1 i A2 lub A2 wg ESOKJ (2-krotność
stawki jednostkowej dla woj.lubelskiego na każdy poziom)oraz egz. TELC. 2.Szkolenie z jęz.angielskiego na poziomie B1 i B2 wg ESOKJ(2-krotność stawki
jednostkowej dla woj.lubelskiego na każdy poziom)oraz egz. TELC. Kluczowe rezultaty projektu: Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 212(116K/96M); Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu - 64(37K/27M); Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 212(116K/96M). Zakres wsparcia uczestników w projekcie obejmuje wyłącznie szkolenia w zakresie języków obcych (typ projektu nr 2) zakończone zewnętrznym
procesem certyfikacji. Szkolenia językowe są realizowane i rozliczane stawkami jednostkowymi zgodnie z zakresem określonym w Załączniku nr 1 do Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

INTERLOGOS S.C. ANNA OLEJNICZAK, JAROSŁAW OLEJNICZAK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

876 774,20

876 774,20

745 258,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-07-01

2017-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Żubr - projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi TIK.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności obsługi i wykorzystania technologii ICT potwierdzonych certyfikatem nabycia kompetencji na poziomie A(Digital
RPLU.12.03.00-06-0038/15
Competence Framework),przez co najmniej 231 os. powyżej 25 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje zamieszkałych w miejscowości poniżej 100
tyś,mieszkańców z terenu woj. lubelskiego w okresie do 31.03.2017 r Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące kluczowe rezultaty:1)co najmniej 231 os. o
niskich kwalifikacjach nabędzie kompetencje ICT potwierdzone certyfikatem 2)co najmniej 231os. w wieku 25+ nabędzie kompetencje ICT potwierdzone
certyfikatem( z tego co najmniej 77 osób w wieku 50+). Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 25 lat i więcej, mające miejsce pracy/zamieszkania na
terenie woj.lubelskiego łącznie spełniające warunki: a)zamieszkałe w miejscowościach poniżej 100.000 mieszkańców b)nie posiadające znajomości obsługi
komputera w stopniu podstawowym c)mające niskie kwalifikacje to jest posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie d)z własnej inicjatywy
zgłaszające chęć podnoszenie/uzupełniania/potwierdzenia umiejętności w zakresie ICT Wsparciem zostanie objętych 288 os. z czego co najmniej 60 os.(ponad
20% uczestników)stanowić będą osoby niepełnosprawne i 96 os. w wieku 50+ (ponad 33% uczestników). Ze względu na diagnozę sytuacji kobiet i mężczyzn, do
projektu zostaną przyjęte 173 kobiety i 115 mężczyzn. Zakładany cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację: 1)kampanii informacyjnej i rekrutacji
obejmującej również diagnozę potrzeb szkoleniowych uczestników 2)szkoleń z zakresu ICT na poziomie A w 5 obszarach:informacja,komunikacja,tworzenie treści,
bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów obejmujących 21 kompetencji (zgodnych z wymaganiami Digital Competence Framework) w wymiarze 80 godzin
3)certyfikacji uzyskanych umiejętności poprzez realizacje egzaminów 4)wydanie certyfikatów uczestnikom, którzy zdadzą egzamin. Projekt dostępny dla osób
niepełnosprawnych.

WROCOMP SZKOLENIA - USŁUGI INFORMATYCZNE JERZY ŻEMŁA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

471 100,00

471 100,00

400 435,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Absens carens - szkolenia TIK dla Ciebie!

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności obsługi i wykorzystania technologii ICT potwierdzonych certyfikatem nabycia kompetencji na poziomie A(Digital
RPLU.12.03.00-06-0042/15
Competence Framework),przez co najmniej 231 os. powyżej 25 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje zamieszkałych w miejscowości poniżej 100
tyś,mieszkańców z terenu woj. lubelskiego w okresie do 31.03.2017 r Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące kluczowe rezultaty:1)co najmniej 231 os. o
niskich kwalifikacjach nabędzie kompetencje ICT potwierdzone certyfikatem 2)co najmniej 231os. w wieku 25+ nabędzie kompetencje ICT potwierdzone
certyfikatem( z tego co najmniej 77 osób w wieku 50+). Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 25 lat i więcej, mające miejsce pracy/zamieszkania na
terenie woj.lubelskiego łącznie spełniające warunki: a)zamieszkałe w miejscowościach poniżej 100.000 mieszkańców b)nie posiadające znajomości obsługi
komputera w stopniu podstawowym c)mające niskie kwalifikacje to jest posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie d)z własnej inicjatywy
zgłaszające chęć podnoszenie/uzupełniania/potwierdzenia umiejętności w zakresie ICT Wsparciem zostanie objętych 288 os. z czego co najmniej 60 os.(ponad
20% uczestników)stanowić będą osoby niepełnosprawne i 96 os. w wieku 50+ (ponad 33% uczestników). Ze względu na diagnozę sytuacji kobiet i mężczyzn, do
projektu zostaną przyjęte 173 kobiety i 115 mężczyzn. Zakładany cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację: 1)kampanii informacyjnej i rekrutacji
obejmującej również diagnozę potrzeb szkoleniowych uczestników 2)szkoleń z zakresu ICT na poziomie A w 5 obszarach:informacja,komunikacja,tworzenie treści,
bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów obejmujących 21 kompetencji (zgodnych z wymaganiami Digital Competence Framework) w wymiarze 80 godzin
3)certyfikacji uzyskanych umiejętności poprzez realizacje egzaminów 4)wydanie certyfikatów uczestnikom, którzy zdadzą egzamin. Projekt dostępny dla osób
niepełnosprawnych.

ATFORUM DAMIAN DMUCHOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

458 400,00

458 400,00

389 640,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem w wirtualnym świecie!

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności obsługi i wykorzystania technologii ICT potwierdzonych certyfikatem nabycia kompetencji na poziomie A (Digital
RPLU.12.03.00-06-0043/15
Competence Framework), przez co najmniej 231 osób powyżej 50 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje, zamieszkałych w miejscowości poniżej 100 tys.
mieszkańców z terenu województwa lubelskiego, w okresie do 31.03.2017 r. Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące kluczowe rezultaty: 1)co najmniej
231 osób o niskich kwalifikacjach nabędzie kompetencje ICT potwierdzone certyfikatem, 2)co najmniej 231 osób w wieku 50+ nabędzie kompetencje ICT
potwierdzone certyfikatem. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby w wieku 50 lat i więcej, mające miejsce pracy/zamieszkania na terenie
woj.lubelskiego, łącznie spełniające warunki: a)zamieszkałe w miejscowościach poniżej 100.000 mieszkańców, b)nieposiadające znajomości obsługi komputera w
stopniu podstawowym, c)mające niskie kwalifikacje, to jest posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, d)z własnej inicjatywy zgłaszające chęć
podnoszenia/uzupełniania/potwierdzenia umiejętności w zakresie ICT. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 288 osób, z czego co najmniej 60 osób
(ponad 20% uczestników) stanowić będą osoby niepełnosprawne. Ze względu na diagnozę sytuacji kobiet i mężczyzn, do projektu zostanie przyjętych: 173 kobiety i
115 mężczyzn.Zakładany cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację: 1)kampanii informacyjnej i rekrutacji obejmującej również diagnozę potrzeb
szkoleniowych uczestników, 2)szkoleń z zakresu ICT na poziomie A Digital Competence Framework w 5 obszarach: informacja,komunikacja,tworzenie
treści,bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów obejmujących 21 kompetencji (zgodnych z wymaganiami Digital Competence Framework) w wymiarze 80
godzin, 3)certyfikacji uzyskanych umiejętności poprzez realizację egzaminów, 4)wydanie certyfikatów uczestnikom, którzy zdadzą egzamin.Projekt dostępny dla
osób niepełnosprawnych.

ATFORUM DAMIAN DMUCHOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

458 400,00

458 400,00

389 640,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Wiem jak

Projekt "Wiem jak" obejmuje kompleksowe wsparcie 250 osób (150 kobiet, 100 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach zgłaszających z własnej RPLU.12.03.00-06-0050/15
inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT lub języków obcych zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Wsparciem zostanie skierowane do osób pracujących, bezrobotnych lub biernych zawodowo, ze szczególnym
uwzględnieniem osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany przez Fundację Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Benefit Projekt
Andrzej Bożek Założeniem projektu jest nabycie, podwyższenie lub uzupełnienie umiejętności z zakresu języków obcych i ICT u min. 70% uczestników, co zostanie
potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu w okresie od 01.08.2016 do 31.12.2017r. Efektem nabycia lub podwyższenia kwalifikacji będzie zwiększenie
swoich szans na rynku pracy poprzez znalezienie, utrzymanie czy zmianę zatrudnienia lub awans zawodowy. Osiągniecie zaplanowanego celu będzie możliwe
poprzez udział w wybranym szkoleniu językowym lub komputerowym. Uczestnicy będą mogli wybrać jedno spośród szkoleń z języka angielskiego (na poziomie A2
lub B2), niemieckiego (poziom A2) zakończonych egzaminem TELC lub szkoleń komputerowych (na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym lub
zaawansowanym) zakończonych egzaminem ECCC. Takie rozwiązanie pozwoli na osiągnięcie celu działania 12.3 RPO WL na lata 2014 - 2020, którym jest
wzmocnienie kompetencji kluczowych osób dorosłych w zakresie ICT i języków obcych. Zaproponowana oferta edukacyjna pozwoli osobom dorosłym rozwinąć ich
umiejętności podstawowe oraz kompetencje przekrojowe.

FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

637 247,60

637 247,60

541 660,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2018-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Cyfrowy poliglota

Projekt "Cyfrowy poliglota" obejmuje kompleksowe wsparcie 230 osób (138 kobiet, 92 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach zgłaszających z
własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT lub języków obcych zamieszkujących na terenie województwa
lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Wsparciem zostanie skierowane do osób pracujących, bezrobotnych lub biernych zawodowo, ze
szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany przez Fundację Szkoły Polskie w partnerstwie z Europejskim
Centrum Doradczo - Szkoleniowym. Założeniem projektu jest nabycie, podwyższenie lub uzupełnienie umiejętności z zakresu języków obcych i ICT u co najmniej
70% uczestników, co zostanie potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu w okresie od 01.08.2016 do 31.12.2017r. Efektem nabycia lub podwyższenia
kwalifikacji będzie zwiększenie swoich szans na rynku pracy poprzez znalezienie, utrzymanie czy zmianę zatrudnienia lub awans zawodowy. Osiągnięcie
zaplanowanego celu będzie możliwe poprzez udział w wybranym szkoleniu językowym lub komputerowym. Uczestnicy będą mogli wybrać jedno spośród szkoleń z
języka angielskiego (na poziomie A2 lub B2), niemieckiego (poziom A2) zakończonych egzaminem TELC lub szkoleń komputerowych (na poziomie podstawowym
lub średniozaawansowanym) zakończonych egzaminem ECCC. Takie rozwiązanie pozwoli na osiągnięcie celu działania 12.3 RPO WL na lata 2014 - 2020, którym
jest wzmocnienie kompetencji kluczowych osób dorosłych w zakresie ICT i języków obcych. Zaproponowana oferta edukacyjna pozwoli osobom dorosłym
rozwinąć ich umiejętności podstawowe oraz kompetencje przekrojowe.

FUNDACJA SZKOŁY POLSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

549 372,60

549 372,60

466 966,71

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Altair 2016. Projekt wsparcia nauki nowoczesnych technologii.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności obsługi i wykorzystania technologii ICT potwierdzonych certyfikatem nabycia kompetencji na poziomie A(Digital
RPLU.12.03.00-06-0056/15
Competence Framework),przez co najmniej 231 os. powyżej 25 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje zamieszkałych w miejscowości poniżej 100
tyś,mieszkańców z terenu woj. lubelskiego w okresie do 31.03.2017 r Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące kluczowe rezultaty:1)co najmniej 231 os. o
niskich kwalifikacjach nabędzie kompetencje ICT potwierdzone certyfikatem 2)co najmniej 231os. w wieku 25+ nabędzie kompetencje ICT potwierdzone
certyfikatem( z tego co najmniej 77 osób w wieku 50+). Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 25 lat i więcej, mające miejsce pracy/zamieszkania na
terenie woj.lubelskiego łącznie spełniające warunki: a)zamieszkałe w miejscowościach poniżej 100.000 mieszkańców b)nie posiadające znajomości obsługi
komputera w stopniu podstawowym c)mające niskie kwalifikacje to jest posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie d)z własnej inicjatywy
zgłaszające chęć podnoszenie/uzupełniania/potwierdzenia umiejętności w zakresie ICT Wsparciem zostanie objętych 288 os. z czego co najmniej 60 os.(ponad
20% uczestników)stanowić będą osoby niepełnosprawne i 96 os. w wieku 50+ (ponad 33% uczestników). Ze względu na diagnozę sytuacji kobiet i mężczyzn, do
projektu zostaną przyjęte 173 kobiety i 115 mężczyzn. Zakładany cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację: 1)kampanii informacyjnej i rekrutacji
obejmującej również diagnozę potrzeb szkoleniowych uczestników 2)szkoleń z zakresu ICT na poziomie A w 5 obszarach:informacja,komunikacja,tworzenie treści,
bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów obejmujących 21 kompetencji (zgodnych z wymaganiami Digital Competence Framework) w wymiarze 80 godzin
3)certyfikacji uzyskanych umiejętności poprzez realizacje egzaminów 4)wydanie certyfikatów uczestnikom, którzy zdadzą egzamin. Projekt dostępny dla osób
niepełnosprawnych.

FUNDACJA EUDAJMONIA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

471 100,00

471 100,00

400 435,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-10-01

2017-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

DIGICOMP. Szkolenia w zakresie kompetencji ICT.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności obsługi i wykorzystania technologii ICT potwierdzonych certyfikatem nabycia kompetencji na poziomie A (Digital
RPLU.12.03.00-06-0057/15
Competence Framework), przez co najmniej 231 osób powyżej 50 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje, zamieszkałych w miejscowości poniżej 100 tys.
mieszkańców z terenu województwa lubelskiego, w okresie do 31.03.2017 r. Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące kluczowe rezultaty: 1)co najmniej
231 osób o niskich kwalifikacjach nabędzie kompetencje ICT potwierdzone certyfikatem, 2)co najmniej 231 osób w wieku 50+ nabędzie kompetencje ICT
potwierdzone certyfikatem. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby w wieku 50 lat i więcej, mające miejsce pracy/zamieszkania na terenie
woj.lubelskiego, łącznie spełniające warunki: a)zamieszkałe w miejscowościach poniżej 100.000 mieszkańców, b)nieposiadające znajomości obsługi komputera w
stopniu podstawowym, c)mające niskie kwalifikacje, to jest posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, d)z własnej inicjatywy zgłaszające chęć
podnoszenia/uzupełniania/potwierdzenia umiejętności w zakresie ICT. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 288 osób, z czego co najmniej 60 osób
(ponad 20% uczestników) stanowić będą osoby niepełnosprawne. Ze względu na diagnozę sytuacji kobiet i mężczyzn, do projektu zostanie przyjętych: 173 kobiety i
115 mężczyzn. Zakładany cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację: 1)kampanii informacyjnej i rekrutacji obejmującej również diagnozę potrzeb
szkoleniowych uczestników, 2)szkoleń z zakresu ICT na poziomie A Digital Competence Framework w 5 obszarach:informacja,komunikacja,tworzenie treści,
bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów obejmujących 21 kompetencji (zgodnych z wymaganiami Digital Competence Framework) w wymiarze 80 godzin,
3)certyfikacji uzyskanych umiejętności poprzez realizację egzaminów, 4)wydanie certyfikatów uczestnikom, którzy zdadzą egzamin. Projekt dostępny dla osób
niepełnosprawnych.

FUNDACJA EUDAJMONIA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

471 100,00

471 100,00

400 435,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Tik - Tak! Szansa na sukces.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności obsługi i wykorzystania technologii ICT potwierdzonych certyfikatem nabycia kompetencji na poziomie A (Digital
RPLU.12.03.00-06-0059/15
Competence Framework), przez co najmniej 231 osób powyżej 50 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje, zamieszkałych w miejscowości poniżej 100 tys.
mieszkańców z terenu województwa lubelskiego, w okresie do 31.03.2017 r. Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące kluczowe rezultaty: 1)co najmniej
231 osób o niskich kwalifikacjach nabędzie kompetencje ICT potwierdzone certyfikatem, 2)co najmniej 231 osób w wieku 50+ nabędzie kompetencje ICT
potwierdzone certyfikatem. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby w wieku 50 lat i więcej, mające miejsce pracy/zamieszkania na terenie
woj.lubelskiego, łącznie spełniające warunki: a)zamieszkałe w miejscowościach poniżej 100.000 mieszkańców, b)nieposiadające znajomości obsługi komputera w
stopniu podstawowym,c)mające niskie kwalifikacje, to jest posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, d)z własnej inicjatywy zgłaszające chęć
podnoszenia/uzupełniania/potwierdzenia umiejętności w zakresie ICT. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 288 osób, z czego co najmniej 60 osób
(ponad 20% uczestników) stanowić będą osoby niepełnosprawne. Ze względu na diagnozę sytuacji kobiet i mężczyzn, do projektu zostanie przyjętych:173 kobiety i
115 mężczyzn. Zakładany cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację: 1)kampanii informacyjnej i rekrutacji obejmującej również diagnozę potrzeb
szkoleniowych uczestników, 2)szkoleń z zakresu ICT na poziomie A Digital Competence Framework w 5 obszarach:informacja,komunikacja,tworzenie treści,
bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów obejmujących 21 kompetencji (zgodnych z wymaganiami Digital Competence Framework) w wymiarze 80 godzin,
3)certyfikacji uzyskanych umiejętności poprzez realizację egzaminów, 4)wydanie certyfikatów uczestnikom, którzy zdadzą egzamin. Projekt dostępny dla osób
niepełnosprawnych.

WROCOMP SZKOLENIA - USŁUGI INFORMATYCZNE JERZY ŻEMŁA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

471 100,00

471 100,00

400 435,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2017-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompetencje językowe i cyfrowe odpowiedzią na niskie kwalifikacje

Celem główny projektu: zwiększenie atrakcyjności zawodowej poprzez wyższy poziom kompetencji językowych oraz kompetencji cyfrowych dzięki objęciu
wsparciem w formie szkoleń języka angielskiego oraz szkoleń komputerowych, wśród maksymalnie 108UP(min.60%kobiet) - osób w wieku 25lat i więcej o niskich
kwalifikacjach i zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych z terenu woj.
lubelskiego, z czego minimum 20%stanowić będą osoby niepełnosprawne (ON) i minimum 30%osoby w wieku 50lat i więcej.Cel osiągnięty od 01.04.2016 do
30.11.2016.Kluczowe rezultaty projektu: 1)Liczba os.o niskich kwalifikacjach,które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (na
poziomie min.70% spośród 108UP; 2)Liczba os.w wieku 50 lat i więcej,które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (na poziomie
min.70% spośród min.33UP); 3)Liczba os.w wieku 25lat i więcej,które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (na poziomie
min.70% spośród 108UP).Grupą docelową projektu jest 108osób(min.65 kobiet)-w wieku 25lat i więcej o niskich kwalifikacjach i zgłaszających z własnej
inicjatywy chęć podnoszenia,uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych z terenu woj.lubelskiego.100% grupy docelowej
stanowią osoby o niskich kwalifikacjach.100% grupy docelowej stanowią osoby w wieku 25 lat i więcej.Minimum 60%grupy docelowej stanowić będą
kobiety.Osoby w wieku 50 lat i więcej stanowić będą co najmniej 30%grupy docelowej.Osoby z niepełnosprawnościami stanowić będą co najmniej 20%grupy
docelowej.Zadania przewidziane do realizacji: 1)Szkolenie językowe zakończone procesem certyfikacji [j.angielski;4-krotność stawki jednostkowej;86usług dla
os.pełnosprawnych;22dla os.niepełnosprawnych]-240h/grupę(poziom A:A1+A2 lub poziom B:B1+B2 lub poziom C:C1+C2); 2) Szkolenie z zakresu ICT zakończone
procesem certyfikacji-160h/grupę.

RPLU.12.03.00-06-0066/15

VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

804 325,40

804 325,40

683 676,59

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompetencje IT - Lubelskie

Cel główny: podwyższenie ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT u 220 dorosłych osób(w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu WL
(154K, 66M), poprzez wzrost umiejętn. obsługi komputera/wykorzyst. IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania
problemów oraz nabycie kwalifikacji ICT potwierdzonych certyfikatem przez 154 osób do 31.X.2017r. Kluczowe rezultaty: a)Liczba osób o niskich kwalifikacjach,
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-154 b) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu-47 c) Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu154 Grupą docelową projektu jest 220 osób (154K, 66M),)w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia,
uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT z terenu województwa lubelskiego. W skład GD wejdą wyłącznie osoby posiadające wykształcenie na
poziomie do ISCED 3 włącznie. GD będą stanowić: a) w 55% kobiety b) w 30% osoby w wieku 50 lat i więcej c) w 20% osoby niepełnosprawne. Zadanie w ramach
projektu: 1. Szkolenia ICT.

RPLU.12.03.00-06-0070/15

ICT LAB CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH GRZEGORZ MICHAŁOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

452 375,00

452 375,00

384 518,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2017-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Akademia ICT

Celem głównym projektu jest nabycie kluczowych kompetencji w zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK, niezbędnych na rynku pracy przez 230
RPLU.12.03.00-06-0071/15
os. bezrobotnych w wieku 25 lat i powyżej, o niskich kwalifikacjach z woj. lubelskiego (WL) do 31.12.2017r. Grupą docelową GD) jest 230 os. (138K/92M)
bezrobotnych, w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (na poziomie co najwyżej ISCED 3), zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego (WL), które z własnej
inicjatywy zgłaszają chęć podniesienia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu TIK, w tym: - 70 os. (42K/28M) w wieku 50+ (30% UP) - 46os.
(28K/18M) niepełnosprawnych (20% UP) - 92 os. (56K/36M) długotrwale bezrobotne (40%-UP) - 70 os. (42K/28M) z terenów wiejskich (30%-UP)-161 os. (97K/69M)
- o niskim statusie ekonomicznym (dochód brutto na członka rodziny poniżej 1.000zł) W ramach projektu: -230 os. będzie uczestniczyć w szkoleniu (120 godz.) z
zakresu TIK na poziomie B (średniozaawansowany) - 230 os. przystąpi do egzaminu zewnętrznego w celu uzyskania certyfikatu ECDL PROFILE potwierdzającego
nabyte przez nich kompetencje cyfrowe TIK w obszarach zgodnych z wymaganiami ramy kompetencji TIK, na poziomie B. Rezultaty: - 230 os. nabędzie kluczowe
kompetencje w zakresie obsługi komputera i internetu wymagane na rynku pracy - 230 os. zwiększą wiedzę w zakresie wykorzystywania komputera w życiu
codziennym - 230 os. zdobędzie większą pewność siebie w zakresie wykorzystywania cyfrowych technologii w pracy i życiu codziennym -230 os. zdobędzie większą
świadomość potrzeby kształcenia w zakresie TIK - 220 os. uzyska certyfikat ECDL Profile na poziomie B.

UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

469 768,50

469 768,50

399 303,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-07-01

2017-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Komputer bez tajemnic

KOMPUTER BEZ TAJEMNIC to efekt wieloletniego zaangażowania Euro-Forum na regionalnym rynku szkoleniowym i potencjału w zakresie projektów EFS.
Koncepcja i sposób realizacji oferty edukacyjnej wynikają z doświadczenia Euro-Forum, a wzmocnione zostały przez praktyczne metody i narzędzia zwiększające
szanse na efektywny wzrost kompetencji cyfrowych uczestników/czek. CEL to wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb lubelskiego rynku pracy kompetencji w
zakresie ICT 216 uczestników/czek (U) zamieszkałych/pracujących w woj. lubelskim (WL) 25 lat i więcej (25+) o niskich kwalifikacjach w tym:130 kobiet (K), 86
mężczyzn (M) i min. 44 osób niepełnosprawnych (N) oraz min.65 osób 50 lat i więcej (50+) poprzez szkolenia oparte o indywidualną diagnozę i potwierdzone
egzaminem zewnętrznym kwalifikacje przez min.70% z nich do 31.01.18 r. KLUCZOWE REZULTATY dot. wzmocnienia kompetencji przekrojowych z zakresu ICT 216
osób i potwierdzenia kwalifikacji cyfrowych min.70% oraz certyfikacji w oparciu o kryteria i standardy. Szczególnie istotne jest, że efekty projektu dotyczą grup
szczególnie wymagających wsparcia w zaprojektowanym zakresie: os. o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych, 50+. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby
mieszkańców i regionalnego rynku pracy. GRUPA DOCELOWA to 216 osób (130 kobiet, 86 mężczyzn) 25+ o niskich kwalifikacjach (ISCED3) w tym min.20%
niepełnosprawnych i min.30% 50+ zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT z regionu.
Projekt uwzględnia także trudniejszą sytuację kobiet na rynku pracy. DZIAŁANIA obejmują wysokiej jakości szkolenia z zakresu ICT w 5 obszarach dla 21
kompetencji (Digital Competence Framework) na poziomie A lub B realizowane w oparciu o diagnozę osób w 18 grupach połączone z wewnętrzną weryfikacją
kompetencji prowadzące do potwierdzenia kwalifikacji na egzaminie zew. Wartość dodana: poprawa sytuacji życiowej, szczególnie K i N w zakresie
niedyskryminacji.

EURO-FORUM MAREK GUDKÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

457 200,00

457 200,00

388 620,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2018-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

RPLU.12.03.00-06-0036/15

RPLU.12.03.00-06-0053/15

RPLU.12.03.00-06-0074/15

Lubelska Akademia Kwalifikacji

Podwyższenie poziomu wiedzy i ogólnych kompet. kluczowych w obszarze ICT i jęz. obcych u 444 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifik. z
RPLU.12.03.00-06-0079/15
terenu WL (245K,199M), poprzez wzrost umiejętn. obsługi komputera/wykorzyst. IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiąz.
problemów lub poprzez wzrost znajomości jęz. ang. oraz nabycie kompetencji ICT/język. potwierdz. certyfikatem przez 311 os. do 31.08.2017r. Kluczowe rezultaty:
a)Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-311 b) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej,
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-94 c) Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu-311 Grupą docelową projektu są 444 osoby (245K,199M)w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i zgłaszających z
własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT z terenu województwa lubelskiego. W skład GD wejdą wyłącznie
osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. GD będą stanowić: a) w 55% kobiety b) w 30% osoby w wieku 50 lat i więcej c) w 20% osoby
niepełnosprawne Zadania w ramach projektu: 1. Szkolenia ICT 2. Szkolenia językowe

LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJI
ROZWOJU KUL

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

975 424,20

975 424,20

829 110,57

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Powiedz to po angielsku! Szkolenia językowe dla mieszkańców lubelskiego.

Projekt jest skierowanym do 996 osób (co najmniej 698 kobiet) o niskich kwalifikacjach, w wieku 25 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, zainteresowanych z
własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. Projekt ma na celu
poprawę do końca listopada 2019 r. konkurencyjności na lubelskim rynku pracy, co najmniej 898 osób (min. 90% uczestników), w tym 629 kobiet, poprzez
zdobycie kompetencji językowych. Cel główny zostanie osiągnięty m.in. poprzez poprawę świadomości uczestników w kwestii uczenia się przez całe życie i jego
wpływu na konkurencyjność na rynku pracy oraz zachęcenie uczestników do podejmowania aktywności szkoleniowej/edukacyjnej. W ramach projektu
prowadzone będą kursy języka angielskiego na poziomach A1 i A2. Kursy będą prowadzone w grupach liczących maks. 12 osób. Zajęcia średnio będą się odbywała
2 razy w tygodniu po 2 h dydaktyczne (2x 45 min.). Wszystkie kursy języka angielskiego zostaną zakończone egzaminami TOEIC Bridge. Poprzez realizację szkoleń z
zakresu języka angielskiego zostaną osiągnięte m.in. następujące rezultaty: - 996 osób w wieku 25+ zostanie objętych wsparciem w projekcie; - co najmniej 898
osoby uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu projektu; - przynajmniej 180 osób niepełnosprawnych uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia;
- co najmniej 898 osób o niskich kwalifikacjach uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia; - co najmniej 180 osób niepracujących uzyskają
kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia; - zostaną uruchomione łącznie 83 grupy językowe.

RPLU.12.03.00-06-0090/15

PAWEŁ TRUSZKIEWICZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

1 975 767,46

1 975 767,46

1 679 402,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny

Głównym celem projektu jest wyższy poziom kompetencji językowych i z zakresu ICT, umożliwiających wzrost konkurencyjności na lubelskim rynku pracy u 108
os. (min 60% kobiety) w wku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia
umiejętności z zakresu ICT lub języków obcych z terenu woj. lubelskiego. cel osiągnięty'01.06.2016-31.01.2017 r. Kluczowe rezultaty projektu: Liczba osób o
niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (min.77 os.) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (min.24 os.) Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu(min. 77 os) Zadania przewidziane do realizacji: Szkolenie z zakresu ICT 120h na gr. i szkolenie j. angielski 240 h na gr.
Grupa docelowa projektu: 108 os.(65 kobiet) w wieku 25 l. i więcej o niskich kwlif.i zgłaszające się z własnej inicjatywy chęć podnoszenia uzupełniania i
potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT, bądź języków obcych z terenu woj. lubelskiego. Min. 30% UP os w w. 50 lat i więcej. Min. 20% UP -os. z
niepełnosprawnościami.

RPLU.12.03.00-06-0104/15

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

774 010,40

774 010,40

657 908,84

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Znam angielski - świat jest mój

Koncepcja projektu jest efektem wieloletnich doświadczeń i zaangażowania Universus w środowisku lokalnym, szczególnie w zakresie szkoleń językowych, w tym
EFS i na rzecz osób 50+. CEL projektu stanowi wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb lubelskiego rynku pracy kompetencji w zakresie języka angielskiego 144
uczestników/czek 25 lat i więcej z województwa lubelskiego o niskich kwalifikacjach, w tym: 86 kobiet (K), 58 mężczyzn (M) i min. 29 osób niepełnosprawnych
oraz min. 58 osób w wieku 50 lat i więcej, poprzez wystandaryzowane szkolenia z jęz. angielskiego oparte o indywidualną diagnozę i potwierdzone egzaminem
zewnętrznym kwalifikacje min. 70% osób do 31.12.17. KLUCZOWE REZULTATY obejmują zwiększenie kompetencji z jęz. angielskiego o pełen poziom biegłości
językowej 144 osób oraz nabycie i formalne potwierdzenie przez nich kwalifikacji wraz z certyfikacją zewnętrzną. Szczególnie istotne jest, że efekty projektu
dotyczą grup szczególnie wymagających wsparcia w zaprojektowanym zakresie: o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych, 50+. Ich osiągniecie możliwe jest
dzięki silnemu zakorzenieniu Universus w środowisku w ramach współpracy z NGO działającymi na rzez osób starszych. GRUPA DOCELOWA to 144 (86K, 58M)
osoby 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach w tym min. 29 niepełnosprawnych i min.40% (58) 50+ z własnej inicjatywy chętne do podnoszenia, uzupełniania i
potwierdzenia umiejętności z zakresu języka angielskiego. Projekt szczególnie wesprze osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy i z terenów wiejskich. DZIAŁANIA
to wystandaryzowane szkolenia z jęz. angielskiego realizowane w 12 grupach w oparciu i stawki jednostkowe w wymiarze 240h dla rzetelnego przygotowania do
wzrostu kompetencji i potwierdzenia kompetencji na egzaminie zew. oraz uzyskania uznawanego certyfikatu.

RPLU.12.03.00-06-0108/15

UNIVERSUS SŁAWOMIR NADŁONEK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

518 979,40

518 979,40

441 132,49

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-09-01

2017-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

PRACA BEZ BARIER - AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

CEL GŁÓWNY: min. 224 osoby (157 K i 67 M) z 280 (196 K, 84 M) objętych wsparciem, w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych (wg K.C.)
RPLU.12.03.00-06-0114/15
pracujących/uczących się w woj. lubelskim, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z zakresu języka
angielskiego, osiągną pełen poziom (A) kompetencji językowych potwierdzony zewnętrzn. certyfikatem do końca IX.2017 GRUPA DOCELOWA: 280 osób (196 K, 84
M), które, mieszkają (wg K.C.)/pracują/uczą się w woj. lubelskim, są w wieku 25 lat i więcej, posiadają niskie kwalifikacje, nie posiadają znajomości języka
angielskiego i z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z zakresu posługiwania się języka angielskiego, w tym: 84 osoby w wieku 50 lat i więcej (dalej: osoby 50+) - 56 osób niepełnosprawnych (dalej: ON) Będą to osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z obsługą
klienta w szeroko rozumianym sektorze usług lub pretendujące do pracy na takich stanowiskach. ZADANIA: - kurs językowy na poziomie A1 + A2 (240 godz. dydakt.)
- egzamin TELC (poziom A2) umożliwiający uzyskanie zewnętrznego certyfikatu WSKAŹNIKI REZULTATU: - l-ba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - min. 196 (137K, 59M) - l-ba osób 50+, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu - min. 59 (41 K, 18 M) - l-ba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu min. 196 (137K, 59M) -l-ba ON, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - min. 40 (28K, 12M) WSKAŹNIKI PRODUKTU: - l-ba
osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem - min. 180 (196K, 84M) - l-ba osób 50+ objętych wsparciem - min. 84 (59K, 25M) - l-ba osób w wieku 25 lat i
więcej objętych wsparciem - min. 180 (196K, 84M - l-ba ON objętych wsparciem - min. 56 (39K, 17M) BUDŻET: 999 636,40 zł

MDDP AKADEMIA BIZNESU SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

999 636,40

999 636,40

849 690,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu

CELEM GŁÓWNYM projektu jest podwyższony poziom kompetencji kluczowych 144osób (86kobiet i 58mężczyzn) spełniających kryteria grupy docelowej, poprzez
uczestnictwo w szkoleniach językowych i ICT zakończonych walidacją i certyfikacją kompetencji; w okresie VI 2016r.-I 2017r. W ramach projektu wsparciem
zostaną osoby w wieku 25lat i więcej o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) i zgłaszające z własnej
inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z zakresu ICT i/ lub języków obcych z terenu woj. lubelskiego. Grupę docelową w 100%
stanowić będą osoby fizyczne(bezpośrednio korzystające ze wsparcia EFS) zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. lubelskiego,
pozostające bez zatrudnienie. Dodatkowo wśród grupy docelowo wyznaczony następujące podgrupy: a)osoby z niepełnosprawnościami- min.20%UP (min.29os.)
[KRYTERIUM PREMIUJĄCE NR 1], b)osoby w wieku 50 lat i więcej- min.30%UP (min.44os.) [KRYTERIUM PREMIUJĄCE NR 2]. Łącznie do projektu zostaną
zakwalifikowane 144osoby (86kobiet i 58mężczyzn). W ramach projektu wnioskodawca przewiduje realizację następujących zadań: 1) Szkolenia językowe: język
angielski, niemiecki i francuski, 2) Certyfikacja zewnętrzna dla szkoleń językowych, 3) Szkolenia z zakresu ICT, 4) Certyfikacja zewnętrzna dla szkoleń ICT.
Kluczowe rezultaty: 1)w wyniku realizacji proj.co najmniej 70%os.objętych wsparciem uzyska certyfikat zewnętrzny potwierdzający kompetencje cyfrowe, 2) w
wyniki realizacji proj.co najmniej 70%os. objętych wsparciem osiągnie pełen poziom kompetencji językowych, zgodny z ESOKJ.

RPLU.12.03.00-06-0117/15

NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

651 599,70

651 599,70

553 859,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!

Cel główny: Wyższe kompetencje z zakresu ICT i znajomości języków obcych wśród gr.120(72K) os.pracujących, powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach,
zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, pracujących lub zamieszkałych w roz.KC na obszarze woj.lubelskiego od 01.04.2016 do
31.01.2017r. Gr.doc.stanowi: -120 os.dorosłych(w tym min 60%-72os. to kobiety) o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej zgłaszających z własnej
inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT oraz języków obcych, zamieszkałych lub pracujących w rozumieniu KC na
obszarze woj.lubelskiego -min 30% UP będą to os.w w.50 lat i więcej -min 20% UP będą to osoby niepełnosprawne Zadania: -120 UP(10gr 12os.)- szkolenie
językowe(240 godzin):do wyboru język angielski lub niemiecki, kończące się uzyskaniem w ramach proj.,certyfikatu zewnętrznego(np.VCC lub innego zg.z ESOKJ)
potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej(zg. z ESOKJ),realizowane zg.z zakresem określonym w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020(dalej WYTYCZNE) -120UP(10gr 12os.)- szkolenia w obszarze umiejętności ICT(120
godzin) kończące się certyfikatem zewnętrznym(VCC) potwierdzającym zdobycie przez UP określonych kompetencji cyfrowych. Standard wymagań zg.z zał.nr 2 do
WYTYCZNYCH.Szkolenie w obszarze DIGCOMP- 5 obszarów i 21 kompetencji. Kluczowe rezultaty: W wyniku realizacji proj. - co najmniej 70% osób objętych
wsparciem osiągnie pełen poziom kompetencji językowych, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego tj.(A,B,C). - co najmniej 70% osób
objętych wsparciem uzyska certyfikat zewnętrzny potwierdzający kompetencje cyfrowe, zgodnie ze standardem wymagań określonym w Załączniku nr 2 do
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

RPLU.12.03.00-06-0121/15

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

816 638,40

816 638,40

694 142,64

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-11-01

2017-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

UMIEM WIĘCEJ - MOGĘ WIĘCEJ

Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych 135 osób w wieku 25 lat i więcej z wykształceniem co najwyżej średnim w zakresie ICT lub
języków obcych zamieszkujących powiat lubelski, miasto Lublin, zamojski, miasto Zamość, chełmski i miasto Chełm województwa lubelskiego w okresie od IX
2016 do X 2017 roku. Projekt skierowany jest do 180 osób (108K,72M) w wieku 25 lat i więcej, posiadających co najwyżej wykształcenie średnie zamieszkujących
teren powiatu lubelskiego, m. Lublin, zamojskiego, m. Zamość, chełmskiego i m. Chełm województwa lubelskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć
podnoszenia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych. Projekt zakłada, iż 30% Uczestników Projektu (54; 32K,22M) będą to
osoby w wieku 50 lat i więcej, zaś 20% (36; 22K,14M) stanowić będą osoby niepełnosprawne (Kryterium premiujące 1 i 2). W ramach projektu planowane jest
przeprowadzenie szkoleń językowych z języka angielskiego: w Lublinie - 2 grupy po 12 osób, W Zamościu - 2 grupy po 12 osób i w Chełmie - 2 grupy po 12 osób
oraz szkoleń z zakresu ICT: w Lublinie - 3 grupy po 12 osób, w Zamościu - 3 grupy po 12 osób i w Chełmie - 3 grupy po 12 osób. Po zakończeniu szkoleń, każdy
Uczestnik Projektu przystąpi do egzaminu zewnętrznego, po zdaniu którego otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte w danym obszarze kompetencje. Projekt
zakłada, że 135 Uczestników Projektu (81K,54M) nabędzie kompetencje kluczowe w zakresie ICT i języków obcych, potwierdzone odpowiednim certyfikatem
zewnętrznym.

RPLU.12.03.00-06-0122/15

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

438 363,50

438 363,50

372 608,98

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-09-01

2017-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Technologie ICT dla Ciebie!

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności obsługi i wykorzystania technologii ICT potwierdzonych certyfikatem nabycia kompetencji na poziomie A (Digital
RPLU.12.03.00-06-0143/15
Competence Framework), przez co najmniej 231 osób powyżej 50 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje, zamieszkałych w miejscowości poniżej 100 tys.
mieszkańców z terenu województwa lubelskiego, w okresie do 31.03.2017 r. Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące kluczowe rezultaty: 1)co najmniej
231 osób o niskich kwalifikacjach nabędzie kompetencje ICT potwierdzone certyfikatem, 2)co najmniej 231 osób w wieku 50+ nabędzie kompetencje ICT
potwierdzone certyfikatem. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby w wieku 50 lat i więcej, mające miejsce pracy/zamieszkania na terenie
woj.lubelskiego, łącznie spełniające warunki: a)zamieszkałe w miejscowościach poniżej 100.000 mieszkańców, b)nieposiadające znajomości obsługi komputera w
stopniu podstawowym, c)mające niskie kwalifikacje, to jest posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, d)z własnej inicjatywy zgłaszające chęć
podnoszenia/uzupełniania/potwierdzenia umiejętności w zakresie ICT. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 288 osób, z czego co najmniej 60 osób
(ponad 20% uczestników) stanowić będą osoby niepełnosprawne. Ze względu na diagnozę sytuacji kobiet i mężczyzn, do projektu zostanie przyjętych: 173 kobiety i
115 mężczyzn. Zakładany cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację: 1)kampanii informacyjnej i rekrutacji obejmującej również diagnozę potrzeb
szkoleniowych uczestników, 2)szkoleń z zakresu ICT na poziomie A Digital Competence Framework w 5 obszarach:informacja,komunikacja,tworzenie treści,
bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów obejmujących 21 kompetencji (zgodnych z wymaganiami Digital Competence Framework) w wymiarze 80 godzin,
3)certyfikacji uzyskanych umiejętności poprzez realizację egzaminów, 4)wydanie certyfikatów uczestnikom, którzy zdadzą egzamin. Projekt dostępny dla osób
niepełnosprawnych.

KUPLAPTOPA.PL KAMIL KORNAK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

471 100,00

471 100,00

400 435,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Projekt rozwoju kompetencji TIK.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności obsługi i wykorzystania technologii ICT potwierdzonych certyfikatem nabycia kompetencji na poziomie A(Digital
RPLU.12.03.00-06-0144/15
Competence Framework),przez co najmniej 231 os. powyżej 25 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje zamieszkałych w miejscowości poniżej 100
tyś,mieszkańców z terenu woj. lubelskiego w okresie do 31.03.2017 r Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące kluczowe rezultaty:1)co najmniej 231 os. o
niskich kwalifikacjach nabędzie kompetencje ICT potwierdzone certyfikatem 2)co najmniej 231os. w wieku 25+ nabędzie kompetencje ICT potwierdzone
certyfikatem( z tego co najmniej 77 osób w wieku 50+). Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 25 lat i więcej, mające miejsce pracy/zamieszkania na
terenie woj.lubelskiego łącznie spełniające warunki: a)zamieszkałe w miejscowościach poniżej 100.000 mieszkańców b)nie posiadające znajomości obsługi
komputera w stopniu podstawowym c)mające niskie kwalifikacje to jest posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie d)z własnej inicjatywy
zgłaszające chęć podnoszenie/uzupełniania/potwierdzenia umiejętności w zakresie ICT Wsparciem zostanie objętych 288 os. z czego co najmniej 60 os.(ponad
20% uczestników)stanowić będą osoby niepełnosprawne i 96 os. w wieku 50+ (ponad 33% uczestników). Ze względu na diagnozę sytuacji kobiet i mężczyzn, do
projektu zostaną przyjęte 173 kobiety i 115 mężczyzn. Zakładany cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację: 1)kampanii informacyjnej i rekrutacji
obejmującej również diagnozę potrzeb szkoleniowych uczestników 2)szkoleń z zakresu ICT na poziomie A w 5 obszarach:informacja,komunikacja,tworzenie treści,
bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów obejmujących 21 kompetencji (zgodnych z wymaganiami Digital Competence Framework) w wymiarze 80 godzin
3)certyfikacji uzyskanych umiejętności poprzez realizacje egzaminów 4)wydanie certyfikatów uczestnikom, którzy zdadzą egzamin. Projekt dostępny dla osób
niepełnosprawnych.

KUPLAPTOPA.PL KAMIL KORNAK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

471 100,00

471 100,00

400 435,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Języki drogą do sukcesu

Typ projektu szkolenia językowe zakończone procesem certyfikacji. Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji językowych 140 os (90K/50M) w wieku
25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego poprzez objęcie ich do 31.07.2017 r. wsparciem w postaci bezpłatnych certyfikowanych
szkoleń językowych. 120 osób (w tym 28 N) skorzysta z kursu języka angielskiego na poziomie A, 10 osób na poziomie B oraz 10 osób z kursu języka niemieckiego
na poziomie A. Co najmniej 98 (63K) osób w tym 30 w wielu 50 + objętych wsparciem w ramach projektu uzyska kwalifikację lub nabędzie kompetencję po
opuszczeniu programu.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

500 316,70

500 316,70

425 269,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Wzmocnienie kompetencji kluczowych osób dorosłych w zakresie ICT

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Głównym celem projektu jest wzmocniony poziom kwalifikacji i kompetencji kluczowych w zakresie ICT 100 osób dorosłych (60 kobiet i
RPLU.12.03.00-06-0154/15
40 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem na poziomie do ISCED 3 w wieku 25 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego do 30.04.2017 roku. GRUPA
DOCELOWA: Projekt będzie realizowany na terenie woj. lubelskiego w okresie od 1.06.2016 do 30.04.2017. Projekt jest skierowany do osób o niskich
kwalifikacjach, 30% uczestników projektu będą stanowiły osoby w wieku 50 lat i więcej, 20% to osoby niepełnosprawne. KLUCZOWE REZULTATY PROJEKTU: LICZBA
OSÓB O NISKICH KWALIFIKACJACH, KTÓRE UZYSKAŁY KWALIFIKACJE LUB NABYŁY KOMPETENCJE PO OPUSZCZENIU PROGRAMU: 85 osób; LICZBA OSÓB O NISKICH
KWALIFIKACJACH OBJĘTYCH WSPARCIEM W PROGRAMIE: 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn) ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI: W projekcie zostanie
przeprowadzone łącznie 1200 godz. szkoleniowych (po 100 godzin w każdej z 12 grup uczestników/-ek projektu) szkoleń z zakresu ICT. Szkolenia realizowane będą
zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji informatycznych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu oraz kończyć się będą programem formalnej oceny
i certyfikacji kompetencji osiągniętych przez uczestników projektu. Program szkoleń zgodny jest z ramą DIGCOMP. Będzie obejmował 5 obszarów: (1) Informacja,
(2) Komunikacja, (3) Tworzenie treści, (4) Bezpieczeństwo, (5) Rozwiązywanie problemów. Program każdego z obszarów zostanie zrealizowany w 20 godz. Łącznie
100h zajęć. Wnioskodawca planuje przeprowadzić 5 -stopniowy proces certyfikacji. Każdy z pięciu certyfikatów potwierdzi kompetencje w jednym obszarze.
Uczestnicy/-czki będą mieli możliwość uzyskania certyfikaty z grupy ECDL PROFILE, dedykowane do obsłużenia ramy DIGKOMP.

SONET3 JANUSZ OLEK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

330 000,00

330 000,00

280 500,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Kompetencje ICT

Cel główny: podwyższenie ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT u 100 dorosłych osób(w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu woj.
RPLU.12.03.00-06-0167/15
lubelskiego (55K, 45M), poprzez wzrost umiejętn. obsługi komputera/wykorzyst. IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i
rozwiązywania problemów oraz nabycie kwalifikacji ICT potwierdzonych certyfikatem przez 70 osób do 31.XII.2016r. Kluczowe rezultaty: a)Liczba osób o niskich
kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-70 b) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-21 c) Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu-70 Grupą docelową projektu jest 100 osób (55K, 45M) w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i zgłaszających z własnej inicjatywy
chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT z terenu województwa lubelskiego. W skład GD wejdą wyłącznie osoby posiadające
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. GD będą stanowić: a) w 55% kobiety b) w 30% osoby w wieku 50 lat i więcej c) w 20% osoby niepełnosprawne. d) w
50% mieszkańcy powiatu lubartowskiego Zadanie w ramach projektu: 1. Szkolenia ICT.

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

245 625,00

245 625,00

208 781,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-01-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Postaw na kompetencje

Celem głównym projektu "Postaw na kompetencje" jest wzmocnienie kompetencji 254os.dorosłych z województwa lubelskiego (min.140K, 114M), w zakresie
RPLU.12.03.00-06-0168/15
języka angielskiego i niemieckiego zakończone uzyskaniem certyfikatu Telc lub kompetencji cyfrowych zakończone uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu (zgodny z
wymogami DIGCOMP) do30.04.2019. Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 25lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, w tym osoby niepełnosprawne
oraz osoby w wieku 50 lat i więcej, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia,uzupełniania i potwierdzania umiejętności z zakresu ICT bądź języków
obcych. Projekt zakłada realizację 2typów projektów: 1: Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji 2: Szkolenia językowe zakończone procesem
certyfikacji W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia z zakresu: -języka angielskiego na poziomach A1,A2,B1,B2-dla 96UP -jęz.niemieckiego na
poziomach A1,A2-dla 36UP -ICT-kształcenie kompetencji cyfrowych na poziomie A,B lub C-dla 150UP. Szkolenia kończą się programem formalnej oceny i
certyfikacji kompetencji osiągniętych przez UP. Organizacja szkoleń zakłada odejście od traktowania dorosłych jak uczniów tradycyjnych szkół: -odpowiadanie na
udowodnione potrzeby w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji-stosowanie aktywnych form rekrutacji UP; -kompleksowe podejście do usług na rzecz
osób potrzebujących wsparcia -zorientowanie na efekty uczenia się, w tym zintegrowanie z procedurami uznawania wcześniej nabytego doświadczenia zapewnianie elastyczności organizacyjnej ofert edukacyjnych.KLUCZOWE REZULTATY PROJEKTU -co najmniej 70%UP objętych wsparciem w ramach szkoleń z
języków obcych osiągnie pełen poziom kompetencji językowych zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomie A lub B -co najmniej
70% UP objętych wsparciem w ramach szkolenia ICT, uzyska certyfikat zewnętrzny potwierdzający posiadanie kompetencji cyfrowych. Ryzyko nieukończenia
udziału w szkoleniach-10%UP

EGZAM S.C. HUBERT CYTAWA, ANNA KOTŁOWSKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

817 743,60

817 743,60

695 082,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2019-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Lubelskie Kompetencje Językowe

LUBELSKIE KOMPETENCJE JĘZYKOWE odpowiadają na potrzeby mieszkańców woj. lubelskiego w zakresie szkoleń z języka angielskiego. Jakość szkoleń gwarantuje
zarówno wieloletnie doświadczenie firmy Euro-Forum na regionalnym rynku szkoleniowym, jak też jej potencjał w zakresie projektów Europejskiego Funduszu
Społecznego. CELEM projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb lubelskiego rynku pracy kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego 360
uczestników/czek projektu, zamieszkałych i/lub pracujących w woj. lubelskim. KLUCZOWE REZULTATY dotyczą wzmocnienia kompetencji językowych 360 osób i
potwierdzenia kwalifikacji językowych międzynarodowym egzaminem TELC na pełnym poziomie A lub B zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego
przez min. 70% uczestników projektu do 30.06.2018r. GRUPA DOCELOWA to 360 osób (216 kobiet, 114 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach
(ISCED3), w tym min. 20% osób z niepełnosprawnością i min. 30% w wieku 50 lat i więcej, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i
potwierdzenia umiejętności z zakresu języka angielskiego. Projekt uwzględnia także trudniejszą sytuację kobiet na rynku pracy. DZIAŁANIA obejmują realizowane
w oparciu o diagnozę wysokiej jakości szkolenia z zakresu języka angielskiego na poziomie A1, A2, B2 w 30 grupach, połączone z wewnętrzną weryfikacją
kompetencji, prowadzące do potwierdzenia kwalifikacji na egzaminie TELC. Wartość dodana projektu to poprawa sytuacji życiowej szczególnie kobiet i osób z
niepełnosprawnością w zakresie dyskryminacji.

RPLU.12.03.00-06-0192/15

EURO-FORUM MAREK GUDKÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

737 680,95

737 680,95

627 028,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Lubelska Akademia ICT

Cel główny: podwyższenie ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT u 140 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu WL
(77K, 63M), poprzez wzrost umiejętności obsługi komputera/wykorzyst. IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania
problemów oraz nabycie kompetencji ICT formalnie potwierdzonych certyfikatem przez 98 osób na poziomie A do do 30.XI.2017 r. Kluczowe rezultaty: a) Liczba
osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-98 b) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-30 c) Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu-98. Grupą docelową projektu jest 140 osób (77 K, 63 M) w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i zgłaszających z
własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT z terenu województwa lubelskiego. W skład GD wejdą wyłącznie
osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. GD będą stanowić: a) w 55% kobiety b) w 30% osoby w wieku 50 lat i więcej c) w 20% osoby
niepełnosprawne. Zadanie w ramach projektu: 1. Szkolenia ICT.

RPLU.12.03.00-06-0196/15

MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU K.BANDZUL SPÓŁKA JAWNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

399 875,00

399 875,00

339 893,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2018-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Angielski - mówię i rozumiem

Celem głównym projektu jest nabycie kluczowych, niezbędnych na rynku pracy kompetencji w zakresie j. angielskiego, przez 150 os. bezrobotnych w wieku 25 lat i RPLU.12.03.00-06-0204/15
powyżej, o niskich kwalifikacjach, z woj. lubelskiego (WL) do 31.03.2018r. Grupą docelową GD) jest 150 os. (90K/60M) bezrobotnych, w wieku 25 lat i więcej, o
niskich kwalifikacjach (na poziomie co najwyżej ISCED 3), zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego (WL), które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podniesienia,
uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu j. angielskiego, w tym: - 50 os. (30K/20M) w wieku 50+ (33% UP)-wskaźniki poprawić w projekcie - 30os.
(18K/12M) niepełnosprawnych (20% UP) - 60 os. (36K/24M) długotrwale bezrobotne (40%UP) - 45 os. (27K/18M) z terenów wiejskich (30%-UP) - 105 os.
(63K/42M) - o niskim statusie ekonomicznym (dochód brutto na członka rodziny poniżej 1.000zł) -150 os. będzie uczestniczyć w kursie (180godz.) j. angielskiego
na pełnym poziomie A -podstawowy (A1 + A2) - 150 os. przystąpi do egzaminu zewnętrznego w celu uzyskania uznanego certyfikatu TGLS (The Global Language
System Polska) potwierdzającego nabyte kompetencje językowe z angielskiego zgodne z Europejski m Systemem Opisu Kształcenia Językowego, na pełnym poziomie
A (A1+A2). Rezultaty: - 150 os. nabędzie kluczowe kompetencje w zakresie posługiwania się j. angielskim wymagane na rynku pracy - 150 os. zdobędzie większą
pewność siebie w zakresie posługiwania się j. angielskim w pracy i życiu codziennym -230 os. zdobędzie większą świadomość potrzeby kształcenia i podnoszenia
kompetencji w zakresie j. angielskiego - 135 os. uzyska certyfikat TGLS, potwierdzający kompetencje z j. angielskiego na poziomie A.

UNLIMITED JOANNA NICZYPORUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

423 858,38

423 858,38

360 279,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-07-01

2017-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.12.03.00-06-0147/15

Centrum kształcenia kompetencji językowych i cyfrowych

Celem głównym projektu "Centrum kształcenia kompetencji językowych i cyfrowych" jest wzmocnienie kompetencji kluczowych 308os.dorosłych z województwa
RPLU.12.03.00-06-0205/15
lubelskiego (min.170K, max 138M), w zakresie języka angielskiego i niemieckiego zakończone uzyskaniem certyfikatu Telc lub kompetencji cyfrowych zakończone
uzyskaniem certyfikatu zgodny z DIGCOMP od 1.05.2016 do 30.06.2018. Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 25lat i więcej, o niskich
kwalifikacjach, w tym osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku 50 lat i więcej, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia,uzupełniania i potwierdzania
umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych. Projekt zakłada realizację 2typów projektów: 1: Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji 2:
Szkolenia językowe zakoń.procesem certyfikacji W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia z zakresu: -języka angielskiego na poziomach A1,A2,B1,B2-dla
192UP -języka niemieckiego na poziomach A1,A2-dla 48UP -ICT- kształcenie kompetencji cyfrowych na poziomie A,B lub C- dla 100UP Szkolenia kończą się
programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji osiągniętych przez UP. Organizacja szkoleń zakłada odejście od traktowania dorosłych jak uczniów
tradycyjnych szkół: -odpowiadanie na udowodnione potrzeby w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji -stosowanie aktywnych form rekrutacji UP; kompleksowe podejście do usług na rzecz osób potrzebujących wsparcia -zorientowanie na efekty uczenia się, w tym zintegrowanie z procedurami uznawania
wcześniej nabytego doświadczenia -zapewnianie elastyczności organizacyjnej ofert edukacyjnych. Kluczowe rezultaty - W wyniku udziału w projekcie:-co
najmniej 70%UP objętych wsparciem w ramach szkoleń z języków obcych osiągnie pełen poziom kompetencji językowych zgodny z Europejskim Systemem Opisu
Kształcenia Językowego -co najmniej 70%UP objętych wsparciem w ramach szkolenia ICT, uzyska certyfikat zewnętrzny potwierdzający kompetencje cyfrowe zgodny ze standardami DIGCOMP

FUNDACJA WSCHODNI INSTYTUT ROZWOJU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

1 060 790,98

1 060 790,98

901 672,33

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Angielski na warsztacie

Celem głównym projektu "Angielski na warsztacie" jest wzmocnienie kompetencji kluczowych 216os.dorosłych z województwa lubelskiego
RPLU.12.03.00-06-0206/15
(min.119Kobiet,97Mężczyzn), w zakresie języka angielskiego poprzez uczestnictwo w kursie zakończonym uzyskaniem certyfikatu Telc od 1.03.2017 do 31.03.2019.
Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 25lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, w tym osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku 50 lat i więcej,
zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia,uzupełniania i potwierdzania umiejętności z zakresu języka angielskiego. Projekt zakłada realizację 2 typu
projektów: 2: Szkolenia językowe zakończone procesem certyfikacji W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia z zakresu: -języka angielskiego na
poziomach A1,A2,B1,B2-dla 240UP Szkolenia kończą się programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji osiągniętych przez Uczestników Projektu.
Organizacja szkoleń zakłada odejście od traktowania dorosłych jak uczniów tradycyjnych szkół: -odpowiadanie na udowodnione potrzeby w zakresie
podnoszenia kompetencji i kwalifikacji -stosowanie różnorodnych, w tym aktywnych form rekrutacji UP; -kompleksowe, zintegrowane podejście do usług na rzecz
osób potrzebujących wsparcia -zorientowanie na efekty uczenia się, w tym zintegrowanie z procedurami uznawania wcześniej nabytego doświadczenia zapewnianie elastyczności organizacyjnej ofert edukacyjnych. Kluczowe rezultaty: -Wsparciem objętych zostanie 240 osób: - 132 osoby -na poziomie A -108 osóbna poziomie B. W wyniku udziału w projekcie co najmniej 70% UP objętych wsparciem w ramach szkoleń z języka angielskiego osiągnie pełen poziom kompetencji
językowych zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

3D MAREK KOSIŃSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

762 861,00

762 861,00

648 431,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2019-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Inwestycja w kluczowe kompetencje

Celem głównym projektu "Inwestycja w kluczowe kompetencje" jest wzmocnienie kompetencji 163os.dorosłych z województwa lubelskiego (min.90K,73M), w
RPLU.12.03.00-06-0209/15
zakresie języka angielskiego i niemieckiego zakończone udziałem w egzaminie zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu Telc lub kompetencji cyfrowych zakończone
udziałem w egzaminie zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu zgodnego z wymogami DIGCOMP od 1.05.2016 do 30.06.2017. Grupę docelową projektu stanowią
osoby w wieku 25lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, w tym os.niepełnosprawne oraz osoby w wieku 50lat i więcej, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć
podnoszenia,uzupełniania i potwierdzania umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych. Projekt zakłada realizację 2typów projektów: 1.Szkolenia z zakresu ICT
zakończone procesem certyfikacji 2.Szkolenia językowe zakoń.procesem certyfikacji W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia z zakresu: -języka
angielskiego na poziomach A1,A2,B1,B2-dla 96UP -jęz.niemieckiego na poziomach A1,A2-dla 24UP -ICT-kształcenie kompetencji cyfrowych na poziomie A,B lub Cdla 60UP Szkolenia kończą się programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji osiągniętych przez UP. Organizacja szkoleń zakłada odejście od traktowania
dorosłych jak uczniów tradycyjnych szkół: -odpowiadanie na udowodnione potrzeby w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji -stosowanie aktywnych
form rekrutacji UP; -kompleksowe podejście do usług na rzecz osób potrzebujących wsparcia -zorientowanie na efekty uczenia się, w tym zintegrowanie z
procedurami uznawania wcześniej nabytego doświadczenia -zapewnianie elastyczności organizacyjnej ofert edukacyjnych. W wyniku udziału w projekcie: -co
najmniej 70%UP objętych wsparciem w ramach szkoleń z języków obcych osiągnie pełen poziom kompetencji językowych zgodny z Europejskim Systemem Opisu
Kształcenia Językowego -co najmniej 70%UP objętych wsparciem w ramach szkolenia ICT, uzyska certyfikat zewnętrzny potwierdzający kompetencje cyfrowe(
zgodnie z DIGCOMP)

KROKOWSKI PAWEŁ INSTYTUT KSZTAŁCENIA KADR

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

521 238,60

521 238,60

443 052,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2018-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Europejskie kompetencje

CEL: Podwyższenie poziomu wiedzy i ogólnych kompet. kluczowych w obszarze ICT i jęz. obcych u 200 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifik. z
terenu WL (110K, 90M), poprzez wzrost umiejętn. obsługi komputera/wykorzyst. IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiąz.
problemów lub poprzez wzrost znajomości jęz. ang. oraz nabycie kompetencji ICT/język. potwierdz. certyfikatem przez 140 os. do 30.09.2017r. Kluczowe rezultaty:
a)Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-140 b) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej,
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-43 c) Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu-140. Grupą docelową projektu jest 200 osób (110K,90M)w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i zgłaszających z
własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT z terenu województwa lubelskiego. W skład GD wejdą wyłącznie
osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. GD będą stanowić: a) w 55% kobiety b) w 30% osoby w wieku 50 lat i więcej c) w 20% osoby
niepełnosprawne Zadania w ramach projektu: 1.Szkolenia ICT 2.Szkolenia językowe

LEADER SCHOOL BARBARA SŁAWIŃSKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

438 217,00

438 217,00

372 484,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Akademia Umiejętności

Projekt zakłada nabycie kompetencji kluczowych przez 248 uczestników projektu (171 kobiet i 77 mężczyzn), w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (w
RPLU.12.03.00-06-0215/15
tym 75 osób w wieku 50+ i 50 osób z niepełnosprawnościami), z terenu powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska w zakresie kompetencji cyfrowych lub
komunikowania się w językach obcych (angielskim lub niemieckim), poprzez ich udział w szkoleniach ICT lub szkoleniach językowych, zakończonych procesem
certyfikacji do 28.02.2019r. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację: Szkoleń językowych: a) język angielski na poziomie A1 + A2 dla 8 grup 12
osobowych b) język angielski na poziomie A2 dla 5 grup 12 osobowych c) język niemiecki na poziomie A1 + A2 dla 1 grupy 12 osobowej; Szkolenia ICT na poziomie
podstawowym(A) - obejmujące 5 obszarów i 21 kompetencji (zgodne z Digital Competence Framework) dla 10 grup 12 osobowych. Wszystkie szkolenia zakończą
się zewnętrznymi egzaminami (TELC A1 i A2 - językowe, ECCC DC - komputerowe), poświadczonymi stosownymi certyfikatami dokumentującymi osiągnięty poziom
kompetencji językowych (Common European Framework of Reference for Languages) i kompetencji cyfrowych (Digital Competence Framework). Każdy uczestnik
otrzyma również Zaświadczenie o udziale w projekcie wystawione przez projektodawcę i partnera.

BIALSKOPODLASKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

755 923,20

755 923,20

642 534,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Myśl lokalnie- mów globalnie

Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych niezbędnych na rynku pracy u 240 osób (132K, 108M) posiadających niskie kwalifikacje w wieku 25 lat i
więcej (w tym: 48 os. niepełnosprawnych oraz 120 os. pow. 50 r.ż) zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie podreg. bialskiego,zgłaszające z
własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu j. obcych w okresie VI 2016-VI 2017 r. poprzez wysokiej jakości
szkolenia z j. angielskiego zakończone egzaminem TELC. Grupę docelową stanowią stanowi 240 os. (132K,108M) fizycznych w wieku 25 lat i więcej, posiadających
niskie kwalifikacje (wykształcenie na poziomie maks. ISCED 3 zamieszkujących, uczących się lub pracujących w rozumieniu przepisów KC na terenie woj.
lubelskiego- w podreg. bialskim,zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu j. obcych (j. ang). 50%
uczestników stanowić będą os. w wieku 50 lat i więcej - 120 os (66K,54M), 20% uczest. stanowić będą os z niepełnosprawnościami (ON- w rozumieniu ustawy o
rehabilitacji zawod. i społ. os. niepełnospr.)- 48 os (27K, 21M). 70% uczest. (168os) to stanowić będą os niezatrudnione (w tym bierni zawodowo- 72 os (30%
uczest.) i os. bezrobotne- 96os- 40%) -30% to os. pracujące (72os). Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach z zakresu j. angielskiego
zakończonego egzaminem TELC. W wyniku projektu minimum 168 osób osiągnie pełen poziom kompetencji językowych zg z ESOKJ.

RPLU.12.03.00-06-0222/15

ŁUKASZUK ANDRZEJ PROWORD

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

476 415,60

476 415,60

404 953,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Angielski razem z PWSZ w Chełmie

CEL PROJEKTU: formalne kompetencje językowe uczestników z miasta Chełm i gminy Chełm, które zapewnią im w okresie od 1.07.2016 do 31.07.2017 większą
elastyczność działania, w tym dopasowanie się do wymagań zawodowych na rynku pracy. Kluczowe rezultaty: 1)uzyskanie przez uczestników projektu
wymaganego standardu języka angielskiego, potwierdzonego uznawanym przez pracodawców na całym świecie certyfikatem PTE GENERAL; 2)zwiększenie
uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie o charakterze formalnym w celu dostosowania podaży umiejętności do popytu na nie; 3)zwiększenie
dostępu grup doc. do dobrej jakości kompleksowej oferty edukacyjnej, dostosowanej do ich potrzeb i możliwości;4)wzrost aktywności grup defaworyzowanych
oraz osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku, a przez to wzmocnienie rozwoju zawodowego i podniesienie jakości życia mieszkańców w
społecznościach lokalnych na obszarach marginalizowanych. Grupy docelowe: osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej, pracujące/nieaktywne
zawodowo/bezrobotne lub uczące się, zamieszkujące miasto Chełm i gminę Chełm, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i
potwierdzania umiejętności z zakresu j. angielskiego. Preferowani będą uczestnicy/-czki, z tzw. grup defaworyzowanych(50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne)
oraz Kobiety, osoby z terenów wiejskich i w przedziale 25-34 lata. Główne działanie projektu: przeprowadzenie kompleksowych szkoleń z zakresu j. angielskiego
na poziomie A1/A2 wraz z zewnętrznym egzaminem kwalifikacyjnym PEARSON PTE GENERAL i wydaniem certyfikatu. Projekt uwzględnia regionalną i lokalną
specyfikę potrzeb osób dorosłych w zakresie kompetencji język. Rozwija i doskonali formy pracy z osobami o niskich kwalifikacjach. Wspiera zdobywanie
umiejętności i kwalifikacji językowych w celu ułatwienia osobistego rozwoju, zatrudnienia i uczestniczenia na rynku pracy.

RPLU.12.03.00-06-0229/15

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

205 778,55

205 778,55

174 911,77

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-07-01

2017-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Kompetencje kluczowe - gwarancja rozwoju

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych 204 osób (153K i 51M) dorosłych w zakresie ICT lub języków obcych w powiecie kraśnickim i opolskim
do lipca 2017r. Projekt skierowany jest do 72 osób pracujących i 36 nieaktywnych zawodowo w tym 30% osób w wieku 50+ oraz 20% osób niepełnosprawnych. W
ramach projektu planowane jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych w: Kraśniku - 2 grupy, Urzędowie - 3 gr., Gościeradowie - 1 gr., Opolu Lubelskim - 2 gr.,
Poniatowej - 1 gr., Chodel - 1 gr., szkoleń z języka angielskiego w: Kraśniku - 2 grupy, Urzędowie - 2 gr., Opolu Lubelskim - 2 gr., Poniatowej - 1 gr. Po zakończeniu
szkoleń każdy uczestnik zda egzamin zewnętrzny VCC potwierdzający nabyte kompetencje. Rezultatem projektu będzie uzyskanie certyfikatu VCC przez 153
uczestników.
Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności językowych wśród 144 osób (72 kobiety i 72 mężczyzn) o wykształceniu maksymalnie ponadgimnazjalnym
zam. na terenie woj. lubelskiego do 30.04.2017r. Kluczowe wskaźniki produktu Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 144 osób
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 144 osób Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 50 osób
(kryt. prem.) Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie - 36 osób (kryt. prem.) Kluczowe wskaźników rezultatu: Liczba osób o niskich
kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - min. 116 osób Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - min.116 osób Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu - min. 40 osób Grupa docelowa: 144 osoby (72K / 72 M) w wieku min. 25 lat, o wykształceniu maksymalnie
ponadgimnazjalnym, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia w tym. min. 50 osób w wieku 50 lat i więcej i min. 36 osób
niepełnosprawnych. Wsparcie w ramach projektu: kurs j. angielskiego dla osób początkujących na poziomie A1 i A2 zakończony certyfikatem TOEIC na poziomie
A. Min. 80% osób uzyska certyfikat tj. 96 certyfikatów TOEIC na poziomie A (kryt. dostepu) Uczestnicy otrzymają pomoce dydaktyczne w postaci podręczników oraz
poczęstunek podczas zajęć.

RPLU.12.03.00-06-0232/15

ICT LAB CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH GRZEGORZ MICHAŁOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

437 679,10

437 679,10

372 027,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-08-01

2017-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

RPLU.12.03.00-06-0250/15

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

502 243,20

502 243,20

426 906,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2017-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowe umiejętności i kompetencje - dobre perspektywy na przyszłość

Celem głównym projektu jest: Wzrost liczby osób dorosłych w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób w wieku
50 lat i więcej, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, które uzyskały formalnie potwierdzone
kwalifikacje i nabyły formalnie potwierdzone kompetencje w zakresie języków obcych poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach językowych w okresie
01.05.2016 - 30.06.2018. Poprzez realizację projektu osiągnięte zostaną następujące kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego: WSKAŹNIKI
PRODUKTU Liczba os. o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 240 (144K/96M) Liczba os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w
programie - 72 Liczba os. w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 240 (144K/96M) WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Liczba os. o niskich
kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - (101K/68M/O169) - 70% Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - O 51 - 70% Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu (101K/68M/O169) - 70% Grupę docelową w projekcie stanowi 240 osób (144K/96M) - wyłącznie osób w wieku 25 lat i
więcej o niskich kwalifikacjach, w tym 20% osób z niepełnosprawnościami (48 osób) i 30% osób w wieku 50 lat i więcej (72 osoby) zamieszkujących na terenie
województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, uzupełnieniem lub
podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Wn przewiduje realizację szkoleń językowych w zakresie języka angielskiego
na poziomach A,B,C w zależności od st. zaawansowania UP zakończonych procesem certyfikacji.

RPLU.12.03.00-06-0261/15

SZKOLENIA I EDUKACJA SP.ZO.O.SP.K.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

678 315,60

678 315,60

576 568,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-07-01

2018-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Szkolenia językowe - okno na szerokie perspektywy

Proj. kierowany do 300 osób, w tym 60 z niepełnosprawnościami, w wieku powyżej 25 lat, wyłącznie o niskich kwalifikacjach (do poziomu wykształcenia ISCED 3)
zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. lubelskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem wiedzy i podniesieniem kwalifikacji z zakresu j.
angielskiego lub niemieckiego. W proj. zapewnia się 30% udział osób w wieku 50+. Celem realizowanego proj. jest podniesienie kompetencji językowych wśród
300 uczestników proj. mieszkańców woj. lubelskiego w okresie do 31.03.2018r. Aby cel ten osiągnąć 300 uczestników zostanie zakwalifikowanych do projektu
oferującego naukę 2 języków obcych prowadzoną w oparciu o poziomy wiedzy jakie muszą posiadać uczący się, do posługiwania się językiem obcym w celach
komunikacyjnych oraz, aby komunikować się prawidłowo i z sukcesem. Nauka języków obcych odbywać będzie się zgodnie z ramami Europejskiego Systemem
Opisu Kształcenia Językowego. Dla j. angielskiego przewiduje się naukę na poziomach A1 i A2 oraz B1 i B2, dla j. niemieckiego na poziomach A1 i A2. W proj.
założono: objęcie 250 osób kursami j. angielskiego i 50 j. niemieckiego. Z uwagi na zróżnicowany proces nabywania umiejętności językowych, proj. zakłada
zróżnicowane ilością godzin kursów językowych (w modułach 60 godzinnych i ich wielokrotność tj. 60h, 120h lub 180h). Każdy uczestnik ma sfinansowany
egzamin certyfikujący, pozwalających na formalne potwierdzenie kwalifikacji językowych, do którego uczestnik może przystąpić po kursie pod warunkiem 80%
frekwencji. Szkolenia planujemy prowadzić na terenie całego woj. lubelskiego, w wynajmowanych salach, tak aby wyeliminować barierę dalekich dojazdów. Od
uczestników proj. nie są pobierane żadne opłaty z tytułu udziału w proj. Kluczowe rezultaty: 300 osób przeszkolonych w ramach kursów językowych 210 osób,
podniesie kwalifikacje zdając zewnętrzne egzaminy i otrzymując certyfikaty potwierdzające kwalifikacje.

RPLU.12.03.00-06-0275/15

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH I BIURO TŁUMACZEŃ "ORBIS LINGUIS" RAFAŁ WIANKOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

784 381,13

784 381,13

666 723,96

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-07-01

2018-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Twoje Kompetencje

Cel główny projektu to wzrost kompetencji i potwierdzenie kwalifikacji w obszarze obsługi komputera wśród 144 mieszkanek i mieszkańców województwa
lubelskiego powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach poprzez udział w kształceniu ustawicznym do 30.04.2017r. W wyniku realizacji projektu min. 70%
uczestniczek i uczestników szkoleń z zakresu ICT uzyska certyfikat zewnętrzny potwierdzający kompetencje cyfrowe zgodnie ze standardem określonym w
Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Uczestnikami i uczestniczkami
projektu (UP) będzie 108 osób (60% kobiet i 40% mężczyzn) powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach (max ISCED-3) zamieszkujących, pracujących lub
uczących się na terenie woj. lubelskiego (WL), z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji z
zakresu ICT. Min. 20% UP stanowić będą os. z niepełnosprawnościami, min. 30% UP to os. w wieku 50 lat i więcej. W ramach projektu przewidziano realizację
szkoleń z zakresu ICT na poziomach zgodnych z indywidualnymi potrzebami uczestniczek i uczestników. Szkolenia będą zgodne z ramami określonymi w Digital
Competence Framework oraz realizowane na poziomach A, B oraz C.

RPLU.12.03.00-06-0281/15

STOWARZYSZENIE GRUPA INICJATYW KULTURALNYCH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

314 700,00

314 700,00

267 495,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-08-01

2017-04-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompetencje cyfrowe

Projekt zakłada realizację szkoleń z zakresu ICT dla 100 osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach - wykształcenie ponadgimnazjalne (kryterium 1).
RPLU.12.03.00-06-0283/15
Uczestnicy projektu (UP), będą zamieszkiwać (w rozumieniu KC) w woj. lubelskim. Min. 30% UP będą osoby powyżej 50 roku życia (kryterium premiujące), min.
20% UP będą osoby niepełnosprawne (kryterium premiujące). Szkolenie zakończy się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników
projektu kompetencji cyfrowych. (kryterium 3a). Projektodawca przeprowadzi weryfikację osiągnięcia przez uczestników projektu efektów uczenia zdefiniowanych
w standardzie wymagań dla kompetencji cyfrowych poprzez zbadanie poziomu umiejętności UP przed szkoleniem i po zakończeniu szkolenia. W wyniku realizacji
projektu co najmniej 80% (poziom A) i 70% (poziom B i C) osób objętych wsparciem zda egzamin zewnętrzny i uzyska certyfikat zewnętrzny potwierdzający
kompetencje cyfrowe (kryterium 7). W ramach zadania: szkolenie z kompetencji cyfrowych zrealizowane zostaną kompetencje we wszystkich obszarach
wskazanych w Standardzie wymagań dla kompetencji cyfrowanych realizowanych w ramach Działania 12.3. Oznacza to, że podczas szkolenia wnioskodawca
zrealizuje wszystkie opisane w standardzie moduły szkoleniowe (szczegółowy opis w zakładce zadania). Wnioskodawca zakłada różne poziomy wiedzy UP w
zakresie kompetencji cyfrowych, dlatego na etapie rekrutacji przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoleniowych UP (kryterium 4), a samo szkolenie będzie składało się
z 3 poziomów wiedzy (A, B, C).

SYNTEA S.A.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

379 312,50

379 312,50

322 415,63

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2017-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Lubelskie Kompetencje ICT

Cel główny: podwyższenie ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT u 140 dorosłych osób(w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu WL
RPLU.12.03.00-06-0285/15
(77K, 63M), poprzez wzrost umiejętn. obsługi komputera/wykorzyst. IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania
problemów oraz nabycie kompetencji ICT formalnie potwierdzonych certyfikatem przez 98 osób na poziomie A (zgodnie ze standardem wymagań określonym w zał
nr 12 do reg.) do 31.III.2017r. Kluczowe rezultaty: a)Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu-98, b) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-30, c) Liczba osób w wieku 25
lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-98, d) Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wparciem w
programie-140, e) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wparciem w programie- 42, f) Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wparciem w programie140, g) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- 28, h) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych-140. Grupą docelową projektu jest 140 osób (77K,63M)w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i zgłaszających z własnej inicjatywy chęć
podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT z terenu województwa lubelskiego. W skład GD wejdą wyłącznie osoby posiadające
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. GD będą stanowić: a) w 55% kobiety b) w 30% osoby w wieku 50 lat i więcej c) w 20% osoby niepełnosprawne.
Zadanie w ramach projektu: 1. Szkolenia ICT.

CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

434 875,00

434 875,00

369 643,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2017-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Kompetencje przyszłości

Cel główny: podwyższenie ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT u 220 dorosłych osób(w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu WL
RPLU.12.03.00-06-0290/15
(154K, 66M), poprzez wzrost umiejętn. obsługi komputera/wykorzyst. IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania
problemów oraz nabycie kwalifikacji ICT potwierdzonych certyfikatem przez 154 osób do 31.VII.2017r. Kluczowe rezultaty: a)Liczba osób o niskich kwalifikacjach,
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-154 b) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu-47 c) Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu154. Grupą docelową projektu jest 220 osób (154K, 66M),)w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia,
uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT z terenu województwa lubelskiego. W skład GD wejdą wyłącznie osoby posiadające wykształcenie na
poziomie do ISCED 3 włącznie. GD będą stanowić: a) w 55% kobiety b) w 30% osoby w wieku 50 lat i więcej c) w 20% osoby niepełnosprawne. Zadanie w ramach
projektu: 1.Szkolenia ICT.

FUNDACJA "WSCHODNI KLASTER INNOWACJI"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

452 375,00

452 375,00

384 518,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-01

2017-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

LAJK - Lubelska Akademia Językowych Kompetencji

Cel: Podwyższenie ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych u 444 dorosłych osób(w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu
WL (245K, 199M), poprzez wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim oraz nabycie określonego poziomu biegłości językowej
formalnie potwierdzonego certyfikatem TOIC/TELC przez 311 osób (172K, 139M) na pełnym poziomie kompetencji A lub B do 30.V.2018r. Kluczowe rezultaty:
a)Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-311, b) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej,
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-94, c) Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu-311, d) liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wparciem w programie-444, e) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej
objętych wparciem w programie- 134, f)Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wparciem w programie- 444, g)Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie- 89. Grupą docelową projektu jest 444 osób (245K, 199M)w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i zgłaszających z
własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu znajomości języków angielskiego i niemieckiego z terenu województwa
lubelskiego. W skład GD wejdą wyłącznie osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. GD będą stanowić: a) w 55% kobiety b) w 30% osoby
w wieku 50 lat i więcej c) w 20% osoby niepełnosprawne. Zadanie w ramach projektu: 1. Szkolenia językowe, 2. Egzaminy zewnętrzne.

CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

1 113 352,32

1 113 352,32

946 349,47

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2018-05-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Biłgoraj wzmacnia kompetencje ICT

Projekt mający na celu umożliwienie grupie 100 mieszkańców województwa lubelskiego w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym osobom 50+ i
RPLU.12.03.00-06-0295/15
niepełnosprawnym podniesienie, uzupełnienie i potwierdzenie umiejętności w zakresie ICT. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 100 osób w
10 grupach szkoleniowych z zakresu ICT, zakończone procesem certyfikacji. W wyniku realizacji projektu co najmniej 80 osób podniesie swoje kwalifikacje i
uzyska certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji cyfrowych.

BIŁGORAJSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

336 875,00

336 875,00

264 875,00

78,63 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Kompetentni

RPLU.12.03.00-06-0214/15

RPLU.12.03.00-06-0291/15

Akademia kompetencji ICT i językowych

Cel główny- Nabyte kompetencje kluczowe w obszarach porządnych na rynku pracy (językowe i komputerowe) przez 204 osób ( 143 kobiety) z województwa
RPLU.12.03.00-06-0300/15
lubelskiego w wieku 25+, w tym 62 os 50+,41 ON w terminie od 01.04.2016-31.07.2017r. Kluczowe rezultaty: Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-164 osób - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje
po opuszczeniu programu- 50 osób - Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-164 osób
GD- 204os(143 K)w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach zgłaszające się z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia i potwierdzenia umiej z
zakresu ICT bądź języków obcych z terenu woj. lubelskiego. Min. 20% UP- 41U(29K)będą ON( kryt.strat.1) Min. 30% UP-62os (44K) będą osoby 50+(kryt.strat.2) 35% 72UP(50K)os pracujące 45% 92UP(64K)-bezrobotne 20 % - 40 UP(29K),os.bierne zaw 40% - 82UP(57K)z terenów wiejskich Min.30%z pow. o najwyżej stopie
bezrobocia w woj.lubelskim:pow.włodawskiego(19,9%),hrubieszow(16%),chełmskiego z(15,9%),chełms grodzkiego(14,3%),bialskiego
grodzkiego(13,7%),lubartowskiego(13,5%).Śr dla woj.lubels-11,1%(WUP Lublin,IX2015) Zadania: 1.Szkolenie z języka angielskiego ( 2 krotność stawki
jednostkowej na poz.obowiazującym dla woj.lubelskeigo dla os. pełnosprawnych) oraz przeprowadzenie egzaminu TELC dla 84 osób 2.Szkolenie z języka
angielskiego ( 2 krotność stawki jednostkowej na poz.obowiazującym dla woj.lubelskeigo dla os. niepełnosprawnych) oraz przeprowadzenie egzaminu TELC dla 24
osób 3Szkolenie z języka angielskiego poziom B( 2 krotność stawki jednostkowej dla WL dla os pełnosprawnych-24 osób 4 Szkolenia podnoszące kompetencje
cyfrowe dla 72os

CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie
ICT i języków obcych

Brak poddziałania

509 193,00

509 193,00

432 814,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-07-01

2018-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów
zawodowych

Cel projektu jest wzmocnienie szans edukacyjnych oraz poziomu samorozwoju 322 szczególnie uzdolnionych, w zakresie przynajmniej jednego spośród
przedmiotów zawodowych, uczniów co najmniej drugich klas szkół prowadzących kształcenie zawodowe lub w przypadku szkół policealnych, uczniów/słuchaczy
co najmniej drugiego semestru, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa lubelskiego, poprzez wsparcie
stypendialne udzielane w terminie do 31.07.2019r.Grupa docelowa to uczniowie szczególnie uzdolnieni z przedmiotów zawodowych, osiągający z nich wysokie
oceny.Projekt skierowany jest do uczniów kontynuujących naukę w szkołach zawodowych województwa lubelskiego oraz szkołach w innych województwach, przy
jednoczesnym zamieszkiwaniu na terenie województwa lubelskiego - poza szkołami dla dorosłych. Główne zadanie projektu to - "Realizacja programu
stypendialnego". Zakładane jest przyznanie po 232 stypendia w latach szkolnych 2016/17, 2017/18 oraz 233 w roku 2018/19 - razem 697 stypendiów w trzech
naborach. Stypendysta jednego roku, o ile spełni kryteria, będzie mógł otrzymać stypendium w roku kolejnym. Przewiduje się, że udział w projekcie wezmą 322
osoby. Wsparcie przyznawane będzie w kwocie 4000 zł na jednego ucznia (400 zł przez 10 m-cy) z przeznaczeniem na cele edukacyjne. Stypendyści, aby określić
planowane cele, działania i wydatki, przygotują Indywidualne Plany Rozwoju Edukacyjnego. W ramach pomocy uczniom w wypełnieniu zamierzeń IPRE, otrzymają
oni wsparcie opiekunów dydaktycznych. Rezultat projektu: 306 uczniów, dzięki stypendiom i wsparciu opiekuna dydaktycznego, zrealizuje cele edukacyjne
określone w IPRE.Wykonanie zamierzeń będzie zweryfikowane dzięki sprawozdaniom z realizacji IPRE,które stypendyści złożą w terminie do 4 tygodni po
zakończeniu udziału w projekcie. Stypendium wpłynie na pogłębienie umiejętności zawodowych i rozwinie kompetencje miękkie - umiejętność uczenia się i
umiejętności interpersonalne.

RPLU.12.04.00-06-0001/16

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W
LUBLINIE, DEPARTAMENT KULTURY, EDUKACJI I SPORTU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

2 997 100,00

2 997 100,00

2 547 535,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-01

2019-07-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku

Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego kwalifikcje i umiejętności uczniów kształcących się w szkołach
zawodowych, tj. technikach i zasadniczej szkole zawodowej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, do potrzeb rynku pracy do 31.10.2019r.
Grupę docelową stanowią uczniowie wszystkich kierunków kształcących się w ww. szkole, w wieku 15-20 lat, mieszkańcy woj. lubelskiego, w szczególności pow.
łęczyńskiego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, zatrudnieni w ZS im. KKJ. W ramach projektu 16 nauczycieli nabędzie kwalifikacje i kompetencje w
ramach szkoleń i studiów podyplomowych, a 111 uczniów nabędzie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (w trakcie kursów, szkoleń i staży). Projekt będzie
realizowany w ścisłej współpracy z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami. Pracownie praktycznej nauki zawodu (6 pracowni) zostaną doposażone w maszyny i
urządzenia budowlane oraz w urządzenia informatyczne i specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu. W celu zwiększenia
dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, na schodach pomiędzy piętrami zainstalowana zostanie platforma schodowa, umożliwiająca poruszanie się
po budynku szkoły. Zaplanowane działania: 1. studia podyplomowe dla 3 nauczycieli na kierunkach: reklama i public relations-2, zarządzanie bezpieczeństwem i
higieną pracy-1, 2 szkolenia doskonalące dla 16 nauczycieli: grafiki komputerowej, zaawansowanego programowania PHP, AutoCad, średnioozawansowany
Excel, obsługa platformy moodle do e-learningu, 3.wyposażenie pracowni technicznych szkół: urządzenia informatyczne, oprogramowanie, sprzęt komputerowy,
narzędzia budowlane. 4.staże zawodowe u pracodawców dla 35 uczniów, 5. kursy zawodowe dla 111 uczniów w zakresie nabywania nowych uprawnień: wózek
widłowy,Kurs excela dla zaawansowanych, AutoCad i nowe umiejętności: grafika komputerowa, tworzenie fotorealistycznych wizualizacji, telemarketing i
skuteczna sprzedaż, kurs

RPLU.12.04.00-06-0001/17

POWIAT ŁĘCZYŃSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

695 412,50

695 412,50

591 100,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Celem gł. p jest poprawa jakości standardów kształcenia zawod w ZSP w Żółkiewce poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej zwiększającej szanse na ryku pracy
RPLU.12.04.00-06-0002/17
116 uczniów technikum wchodzącycego w skład ZSP w Żółkiewce, doposażenie pracowni zawodowych ww. szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, a
także podniesienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli przedmiotów kształcenia zawodowego do 31.08.2019r. Zaplanowane w ramach projektu działania
powstały w oparciu o DIAGNOZĘ potrzeb i plan rozwoju szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ZSP ZSP w Żółkiewce Wskaźnik rezultatu: Liczba szkół i
placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS -1 szt. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-6 os. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach
pozaszkolnych form kształcenia [osoby]-60 os. Gr.docelowa: technikum, uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawowowego ww. szkoły. Projekt jest skierowany
do szkoły prowadzących kształcenie zawodowe, które w prowadzonych przez siebie zawodach osiągają wyniki egzaminów końcowych wyższe niż średnia dla
województwa lubelskiego (kryt. premiujace nr 4) oraz prowadzą kształcenie zawodowe w zawodach związanym z inteligentnymi specjalizacjami regionu RSI - (kryt.
p.1) Zadania: 1) Staże zawodowe dla uczniów u pracodawców (we współpracy z pracodawcami na podstawie porozumień). 2) Zajęcia dla uczniów w zakresie
zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. 3) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i
uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawod. 4) Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. 5) Wyposażenie
warsztatów oraz pracowni szkolnych zgodnie z rekomendacją KOWZiU odpowiednio do potrzeb rynku pracy w tym branż strategicznych dla regionu (RSI).

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W
ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

823 175,87

823 175,87

699 699,48

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Bliżej rynku pracy

Cel główny projektu: Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli Technikum w ZSCKR w Okszowie do 30.06.2019 r, co przyczyni się do
RPLU.12.04.00-06-0003/16
wzrostu szans na zatrudnienie uczniów. Główne rezultaty to: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 1, liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu - 2, liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia - 86. Grupa docelowa to 120 uczniów i 12 nauczycieli zawodu
lub instruktorów prakt nauki zawodu Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego W Okszowie .Razem 132 osoby. Zadania jakie zostaną
zrealizowane w projekcie to: Współpraca z pracodawcami, Współpraca ze szkołami wyższymi i aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli zawodu, Współpraca ze
szkołami wyższymi i aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli zawodu, Zdobywania dodatkowych uprawnień przez uczniów, Wyposażenie pracowni zawodowych.
W stażach dla uczniów weźmie udział 16 osób, w stażach dla nauczycieli – 6 osób. Podnoszeniem kwalifikacji objętych będzie 8 nauczycieli (miejsca wsparcia
dla nich: 2 na studiach poyplomowych i 8 na szkoleniach doskonalących - bez uprawnień). Liczba miejsc wsparcia dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych - 90.
Liczba miejsc wsparcia dla uczniów w ramach szkoleń z nowymi uprawnieniami -130. Łącznie liczba miejsc wsparcia w projekcie - 252 (236 dla uczniów i 16 dla
nauczycieli).

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI/ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA
ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

619 442,50

619 442,50

526 526,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego w powiecie lubartowskim i dostosowanie go potrzeb rynku pracy, poprzez
wzmocnienie potencjału kadry dydaktycznej, wsparcie uczniów w zakresie uzupełniania wiedzy i zdobywania umiejętności, zwiększenie współpracy szkół z
pracodawcami oraz doposażenie pracowni zawodowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie do końca
października 2020 roku. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 510 osób (146K/364M), w tym 20 nauczycieli (8K/12M) i 490 uczniów (138K/352M), 2
placówki zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. W projekcie przewidziano 8 zadań w 4 grupach: wzmocnienie potencjału kadry
dydaktycznej poprzez udział w specjalistycznych kursach zawodowych i stażach w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego szkół (zad.1,2), organizację
specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (zad. 3,4), we współpracy z pracodawcami organizację i przeprowadzenie staży dla uczniów (zad. 5,6) oraz
doposażenie pracowni zawodowych (zad.7,8).

RPLU.12.04.00-06-0003/17

POWIAT LUBARTOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

2 875 630,54

2 875 630,54

2 444 285,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-01

2020-10-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim

Cel główny projektu: Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4 szkołach (w trzech Zespołach Szkół Zawodowych) w powiecie
bialskim do 31.12.2018 r, co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów. Główne rezultaty to: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS -4, liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 22, liczba osób (24 miejsca), które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form
kształcenia. Grupa docelowa to 316 uczniów i 26 nauczycieli zawodu lub instruktorów prakt nauki zawodu 4 szkół (w trzech Zespołach Szkół Zawodowych) z
powiatu bialskiego. Razem 342 osoby. Zadania jakie zostaną zrealizowane w projekcie to: Współpraca z pracodawcami, Współpraca ze szkołami wyższymi i
aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli zawodu, Współpraca ze szkołami wyższymi i aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli zawodu, Zdobywania dodatkowych
uprawnień przez uczniów, Wyposażenie 9 pracowni przedmiotów zawodowych. W stażach weźmie udział 92 uczniów i 4 nauczycieli. Podnoszeniem kwalifikacji
objętych będzie 22 nauczycieli (24 miejsca). Zakada się, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele skorzystają z więcej niż jednego wsparcia. Zajęcia dodatkowe dla
160 uczniów. Szkolenia z nowymi uprawnieniami zorganizowane będą dla 130 uczniów. Łączna liczba godzin wsparcia dla uczniów w formie dodatkowych zajęć
specjalistycznych - 590, tj. 3,37 godz./ucz. Łączna liczba godzin wsparcia dla uczniów w formie wsparcia uczniów w zakresie zdobywania nowych uprawnień 1778, tj. 2,47godz./ucz. Łaczna liczba godzin wsparcia dla nauczycieli w formie współpracy ze szkołami wyżsymi, aktualizowanie wiedzy nauczycieli - 1853, tj.
77,21 godz./naucz.

RPLU.12.04.00-06-0004/16

POWIAT BIALSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 499 648,40

1 499 648,40

1 274 701,14

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2018-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość

Cel główny: wzrost potencjału zawodowego 151(46K/105M) uczniów oraz 18(12K/6M) nauczycieli kształcenia zawodowego Technikum w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu, do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego
oraz wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu, do 31.08.2019r. Grupa docelowa to: 1) 151(46K/105M) uczniów Technikum ZSCKR w Jabłoniu w
zawodach: -technik mechanizacji rolnictwa/technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (t.MR/t.MRiA)-40UP(M) -technik agrobiznesu(t.A)-18UP(9K/9M) -technik
rolnik(t.R)-30UP(M) -technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej(t.UiSEO)-25UP(7K/18M) -technik żywienia i usług gastronomicznych(t.ŻiUG)38UP(30K/8M), z klas I-IV, w wieku 15-19lat. Są to os. bierne zawodowo, z wykszt. gimnazjalnym, aktualnie pobierające naukę trybie dziennym, pochodzące z
terenów wiejskich, często z rodzin o niskim statusie materialnym. 2)18(12K/6M) nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu w
Technikum ZSCKR w Jabłoniu nauczających w zawodach: -t.MR/t.MRiA-4UP(M) -t.A-2UP(2K) -t.R-8UP(7K/1M) -t.UiSEO-1UP(M) -t.ŻiUG-3UP(K) Są to os. pracujące,
w wieku aktywności zaw., z wykszt. wyższym, z t. wiejskich. Zadania: -kursy i szkolenia dla uczniów umożliwiające nabycie uprawnień zawodowych lub
kompetencji w zakresie kształconego zawodu -kursy, szkolenia doskonalące i studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczanego zawodu -staże
zawodowe dla uczniów u pracodawcy -wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu Rezultaty: -18 nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów
praktycznej nauki zawodu nabędzie kwalifikacje lub kompetencje -52 uczniów odbędzie staż zaw. (wykraczający poza zakres kształcenia zawodowego) -134
uczniów ukończy kurs/szkolenie umożliwiające nabycie uprawnień zawodowych lub kompetencji wymaganych przez pracodawców - 1 szkoła zostanie
doposażona w sprzęt i materiały dy

RPLU.12.04.00-06-0004/17

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI / ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA
ROLNICZEGO IM. AUGUSTA ZAMOYSKIEGO W JABŁONIU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 319 304,38

1 319 304,38

1 121 408,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-01

2019-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego

Cel główny projektu: Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli Technikum w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej do 31.12.2018 r, co przyczyni
się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów. Główne rezultaty to: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione
dzięki EFS -1, liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu - 4, liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia - 124. Grupa docelowa to 180 uczniów i 4
nauczycieli zawodu lub instruktorów prakt nauki zawodu Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego W Leśnej Podlaskiej. Razem 184 osoby.
Zadania jakie zostaną zrealizowane w projekcie to: Współpraca z pracodawcami, Współpraca ze szkołami wyższymi i aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli
zawodu, Współpraca ze szkołami wyższymi i aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli zawodu, Zdobywania dodatkowych uprawnień przez uczniów, Wyposażenie
7 pracowni przedmiotów zawodowych. W stażach weźmie udział 18 uczniów, w zajęciach laboratoryjnych na uczelniach 100 uczniów. Podnoszeniem kwalifikacji
objętych będzie 4 nauczycieli. Zajęcia dodatk dla 179 uczniów. Szkolenia z dodatkowymi uprawnieniami zorganizowane będą dla 130 uczniów.

RPLU.12.04.00-06-0005/16

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI/ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA
ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

625 704,32

625 704,32

531 848,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy

Cel gł proj: Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli ośmiu szkół zawodowych w 4 Zespołach Szkół Zawodowych w powiecie ryckim do
30.09.2020 r, co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów. Główne rezultaty to: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących
doposażenie zakupione dzięki EFS -8, liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 26, liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia - 456. Grupa docelowa to
722 uczniów i 60 nauczycieli zawodu lub instruktorów prakt nauki zawodu z 8 szkół (z 4 Zespołów Szkół Zawodowych) z powiatu ryckiego. Razem 782 osoby.
Zadania jakie zostaną zrealizowane w projekcie to: Współpraca z pracodawcami, Współpraca ze szkołami wyższymi i aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli
zawodu, Współpraca ze szkołami wyższymi i aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli zawodu, Zdobywania dodatkowych uprawnień przez uczniów, Wyposażenie
pracowni przedmiotów zawodowych (32 pracownie wyposażone zostaną w sprzęt. W stażach weźmie udział 508 uczniów i 14 nauczycieli, w zajęciach
laboratoryjnych na uczelniach 414 uczniów i 21 nauczycieli. Podnoszeniem kwalifikacji objętych będzie 60 nauczycieli. Zajęcia dodatk dla 179 uczniów.
Szkolenia z dodatkowymi uprawnieniami zorganizowane będą dla 1.058 uczniów.

RPLU.12.04.00-06-0006/17

POWIAT RYCKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

8 270 724,69

8 270 724,69

7 030 115,98

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2020-09-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Budujemy swoje kompetencje

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkoły poprzez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 150 (62K) uczniów oraz
RPLU.12.04.00-06-0007/16
poprawę jakości oferty edukacyjnej szkoły przez wprowadzenie nowych form nauczania, staży, podniesienie kwalifikacji 10(5K) nauczycieli zawodu i doposażenie
pracowni zawodowych do 31.07.2019r. Projekt jest realizowany w partn. przez ZSBiG/Technikum nr 1 w Chełmie (kryt. form. spec. nr 5) oraz Ośrodek Rozwoju
Osobistego Ewa Giza. Grupę docelową stanowią uczniowie 150(61K) oraz nauczyciele 10 (5K) Technikum nr 1. 1. Projekt zakłada podnoszenie kwalifikacji zawod.
N (certyfikowane kursy) w zakresie: a) Szk.z progr. AutoCad 6UP b) Szk. z kosztorysowania w programie komputerowym NORMA 5UP c) Kurs Florysta 2UP d) Szk. z
progr. Turbo Mapa 3UP 2. Dodatkowe zajęcia i wsparcie w zakresie zdobyw. dodatk. uprawnień dla U: a) Szk. z progr. AutoCad 48UP b) Szkolenie z
kosztorysowania w programie komputerowym NORMA 16UP c) Kurs Florysta 16UP d) Szk. związane z fotografią i obróbką zdjęć dla zawodu technik architektury
krajobrazu 16UP e) Szk. z progr. Turbo Mapa 16UP f) Koszykarz-plecionkarz 16UP g) Szk. Systemy Prezentacji informacji w biznesie 16UP h) Prawo jazdy kat. B
20UP i) Szk. z progr. Scetchup 16UP 3. Innowacyjne formy kształcenia – prace projektowe z wizytami studyjnymi 128UP 4. Staże zawodowe w przedsiębiorstwach
48UP A także doposażenie pracowni zawodowych (kryt. form. spec. nr 6). Rezultatem realizacji projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi w szkołach problemami,
będzie podniesienie komp. 90% uczniów w najbardziej pożądanych na rynku pracy obszarach, podniesienie kwalifik. zawodowych 100% nauczycieli oraz
zwiększenie udziału potencjalnych pracodawców w procesie kształcenia i doposażenie SZ w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

MIASTO CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24
PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ/TECHNIKUM NR 1

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

651 292,50

651 292,50

553 598,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Wykwalifikowany Technik Usług Fryzjerskich na Lubelszczyźnie

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 60 Uczniów (52K i 8M) kształcących się na kierunku Technik Usług Fryzjerskich w
Technikum TEB Edukacja w Lublinie w ramach projektu trwającego w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2022r. poprzez wdrożenie kompleksowego programu
dostosowującego proces kształcenia do potrzeb rynku pracy zakładającego objęcie wsparciem w postaci dodatkowych specjalistycznych szkoleń zawodowych
zgodnych z wymogami rynku pracy 60Uczniów, organizację staży zawodowych dla min.75% z tych Uczniów oraz doposażenie szkoły i stworzenie w niej warunków
odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz umożliwiających realizację założonych szkoleń. W ramach proj.zrealizowane będą nast. działania: 1. Szkolenia
zawodowe dla 60 Uczniów/Uczennic 2. Szkolenia zawodowe dla 6 nauczycieli praktycznej nauki zawodu 3. Staże zawodowe 45 dla Uczniów/Uczennic u
pracodawców Projekt skierowany jest do Uczniów/Uczennic kształcących się w Technikum TEB Edukacja w Lublinie na kierunku Technik Usług Fryzjerskich.
Realizacja niniejszego projektu rozwiązuje następujący problem: deficyty w doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach praktycznych absolwentów
wchodzących na rynek pracy. Efektem zrealizowania założeń projektu nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 60 Uczniów/Uczennic
zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego przez 45 Uczniów/Uczennic Technikum TEB Edukacja w Lublinie.
Wsparcie w ramach proejktu skierowane jest do Uczniów/Uczennic kształcących się w zawodzie deficytowym na obszarze realizacji projektu, tj. powiecie
M.Lublin i lubelskim

RPLU.12.04.00-06-0007/17

TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

391 354,56

391 354,56

332 651,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2022-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Mój powiat- uczy, dokształca, rozwija.

Cel P: Dostosowanie kształcenie zawod. 550 ucz. z pow. puławskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w 10 szk. zawod. Pow.
puławskiego do 30 IX 2019r Cel główny będzie realizowany za pomocą celów szczegółowych tj.: zwiększenie współpracy 10 szkół zawodowych z pracodawcami do
IX 2019 r, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów 550 uczniów, umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 17 nauczycieli
przedmiotów zawodowych ze szkół powiatu puławskiego, poprawa warunków nauczania w 10 szkołach powiatu puławskiego. Cele zostaną zrealizowane poprzez
dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy dla uczniów dające dodatkowe uprawnienia, współpracę szkół objętych projektem z szkołami wyższymi w
zakresie aktualizacji ich wiedzy( studia podyplomowe, szkolenia) , współpracę szkół objętych projektem z pracodawcami w zakresie organizacji dodatkowych
staży/praktyk oraz wyposażenie pracowni szkolny w nowoczesny, dostosowany do potrzeb rynku pracy sprzęt i wyposażenie. Gr docelową będą uczniowie i
nauczyciele przedmiotów zawodowych/instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół wymienionych w pkt. 3.1.2. Rezultatem będzie podniesienie jakości
kształcenia w szkołach objętych projektem oraz wyposażenie uczniów w kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy.

RPLU.12.04.00-06-0008/16

POWIAT PUŁAWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 565 961,18

1 565 961,18

1 331 067,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-09-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb
współczesnego rynku pracy

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie poprzez organizację dodatkowych RPLU.12.04.00-06-0008/17
zajęć zawodowych dla 197 uczniów (Technikum – 139 os., Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 58 os.), kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla nauczycieli
(37os.) oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych do końca VIII.2019r. Rezultaty realizacji projektu, to: nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych
przez 90% nauczycieli i 90% uczniów, objetych wsparciem/projektem. Grupę docelową stanowią uczniowie 197os. (38 dz., 159 chł.), Zespołu Szkół nr 1 w
Hrubieszowie (ZS1) placówki prowadz.kształc. zawod., w tym 139 U uczęszcza do Technikum z kierunków: technik pojazdów samochodowych, t. informatyk, t.
żywienia i usług gastronomicznych, t. handlowiec i 58 U uczęszcza do ZSZ z kierunków: mechanik pojazdów samochodowych, technolog robót wykończeniowych w
budownictwie oraz nauczyciele przedm. zawodowych i instruktorzy prakt.nauki zawodu (dalej N) 37os. (12K) z branży samochodowej, informatycznej,
gastronomicznej i budowlanej zamieszk. woj. lubelskie, pow. hrubieszowski. Główne zadania, realizowane w ramach projektu (dla nauczycieli): Administrator
sieci komputerowych Nowe trendy w sztuce kulinarnej Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D Diagnostyka układów klimatyzacji Diagnostyka
układów wtryskowych ZI i ZS Kosztorysowanie J. angielski zawodowy Główne zadania, realizowane w ramach projektu (dla uczniów): Kurs spawania (MAG) Kurs
prawa jazdy kat. B Nowe trendy w sztuce kulinarnej Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych Obsługa kas fiskalnych Grafika komputerowa Administrator
baz danych Monter stolarki budowlanej Kurs pracy na wysokości Montaż rusztowań budowlanych Kurs obsługi suwnic i wciągników oraz wciągrek -Staże i
praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach -Doposażenie pracowni zawodowych (kryt. form. spec. nr 6) -Zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej

POWIAT HRUBIESZOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 862 364,24

1 862 364,24

1 583 009,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Fachowcy z Brzeskiej!

Celem projektu jest podniesienie od V 2017r. jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i lepsze jego dostosowane do wymogów rynku pracy w 2 szkołach
Zespołu Szkół Zawodowych Nr2 im.F.Żwirki i S.Wigury w Białej Podl,we współpracy z otoczeniem społecz-gosp.placówki,poprzez doposażenie szkół,przeszkolenie
27 nauczycieli zawodu,organizację staży/praktyk u pracodawców,realizację dodadkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie
wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zdobycie dodatkowych uprawnień zawodych,zwiększających szanse na zatrudnienie 192 ucz/ic Zakładane rezultaty
projektu Zdobycie dodatkowych kompetencji i uprawnień zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie 192 ucz/-ic poprzez udział w stażach/praktykach
zawodowych i dodatkowych zajęciach specjalistycznych Zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub kompetencji przez 25 nauczycieli kształcenia zawodowego i
instruktorów praktycznej zawodu Doposażenie pracowni i warsztatów dwóch szkół kształcenia zawodowego Grupa docelowa Wsparciem w projekcie objęci będą
uczniowie i nauczyciele zawodu dwóch szkół wchodzących w skład ZSZ Nr2 w Białej Podl:Technikum Nr2 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr2 Zadania: Staże i praktyki
zawodowe Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodwych Dodatkowe zajęcia specjalistyczne Proj.wchodzi
w skład Strategicznej Inwestycji Terytorialnej pod n. Program przywracania rzeki miastu-kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru
funkcjonalnego miasta Biała Podlaska,która znajduje się na liście Przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju WL na lata
2014-20(z perspektywą do 2030r)stanowiącej Zał.Nr1 do uchw. NrXCVI/1976/2016 Zarządu Woj.Lubelskiego z dn.26IV2016r Projekt stanowić ma realizację proj.
cząstkowego w ramach ww. SIT(projekty cząstk.opisane w pkt19 i pkt5 części A16 fiszki złożonej do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkow.Woj.Lub

RPLU.12.04.00-06-0010/16

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. F. ŻWIRKI I S.
WIGURY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

3 494 331,97

3 494 331,97

2 970 182,17

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Wykształceni zawodowcy

CEL PROJKETU: Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w
Świdniku (PCEZ) – służące podniesieniu zdolności 100 uczniów/nnic (w tym 38 dz) do przyszłego zatrudnienia, oraz podniesienie kwalifikacji 21 nauczycieli
(12K,9M) praktycznej nauki zawodu związ z kierunkiem kształcenia zawod co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówki do końca
08.2020r GRUPA DOC: 1.PCEZ 2. uczniowie (U) kształcący się w powyższych szkołach na ter. WL –100 U( 26K, 74M) 3. nauczyciele (N) zawodu i instruktorzy
praktycznej nauki zawodu z PCEZ - łącznie 21 N (12K, 9M) DZIAŁANIA: organizacja wysokiej jakości staży zawodowych dodatkowe zajęcia specjalistyczne
umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień
zwiększających ich szanse na rynku pracy, wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych podnszenie kwalifikacji nauczycieli zawodu i instruktorów
praktycznej nauki zawodu W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące cele: L. szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie
zakupione dzięki EFS - 1 L. uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach - 90 L. szkół i placówek kształcenia
zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego-1 L. nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 21 OKRES REALIZACJI
01.05.2018-31.08.2020 OBSZAR: powiat świdnicki

RPLU.12.04.00-06-0010/17

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

964 419,00

964 419,00

819 756,15

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Szkolnictwo zawodowe - dobry start na rynku pracy

Celem gł. projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego uczniów 2 szkół zawodowych powiatu łęczyńskiego do potrzeb rynku pracy do
RPLU.12.04.00-06-0011/16
2020 r. Grupą docelową projektu stanowią nauczyciele i uczniowie z Technikum w Kijanach i Technikum Górniczego i Politechnicznego w Łęcznej. W ramach
projektu 12 nauczycieli zawodu nabędzie nowe kwalifikacje i kompetencje w ramach szkoleń i studiów podyplomowych, a 136 uczniów nabędzie doświadczenie i
kwalifikacje zawodowe (w trakcie staży i kursów). Projekt realizowany będzie w ścisłej współpracy z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami. Ponadto Technikum
w Kijanach oraz Technikum Górnicze i Politechniczne w Łęcznej zostaną doposażone w urządzenia branży mechanicznej i sprzęt komputerowy oraz
gastronomiczny, które będą wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu. W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania: 1) Szkolenia
doskonalące dla 10 nauczycieli z zakresu obróbki skrawaniem, spawalnictwa, kelnerstwa, barmaństwa i carvingu 2) Studia podyplomowe dla 2 nauczycieli
"Chłodnictwo i klimatyzacja" i "Systemy sterowania i nadzoru w budynkach" 3) Wyposażenie pracowni technicznych szkół (m.in. sprzęt komputerowy, urządzenia
skrawające i spawalnicze, zestaw gastronomiczny) 4) Staże zawodowe u pracodawców dla 120 uczniów 5) Kursy zawodowe dla 136 uczniów w zakresie
zdobywania nowych uprawnień (m.in. spawanie, wózek widłowy, operator obrabiarek skrawających, eksploatacja urządz. instalacji i sieci elektroenerg., AutoCAD,
prawo jazdy kat. B, kelnerstwo, barmaństwo, carving, pierwsza pomoc) 6) Wizyty studyjne dla 10 nauczycieli na wyższych uczelniach dotyczące nowych
technologii Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans kobiet na rynku pracy. Dzięki zdobyciu dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
kobiety kończące kształcenie zawodowe będą bardziej konkurencyjne na rynku pracy i uzyskają większą szansę na zatrudnienie.

POWIAT ŁĘCZYŃSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 190 262,00

1 190 262,00

1 011 722,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-01

2020-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Recepta na sukces zawodowy - wykwalifikowane kadry medyczne dla Lubelszczyzny

Celem głównym proj. jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 160 Słuchaczy (118 K i 42M) kształcących się w Policealnym Studium Medycznym TEB Edukacja
w Lublinie i Studium Medycznym TEB Edukacja w Zamościu na kierunkach Technik elektroradiolog, Technik dentystyczny i Terapeuta zajęciowy poprzez nabycie
i/lub podwyższenie kompetencji ii/lub kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 100% tych Słuchaczy , tj. 160os. dzięki udziałowi w dodatkowych szkoleniach
zaplanowanych we współpracy z pracodawcami, nabycie doświadczenia zawodowego przez co najmniej 60% tych Słuchaczy, tj. 906s. dzięki odbyciu wysokiej
jakości staży zawodowych oraz aktualizację wiedzy i umiejętności 8 nauczycieli ww. szkół w ramach projektu trwającego od 01.09.2017r. do 31.08.2021 r.
Wsparcie skierowane do Policealnego Studium Medycznego TEB Edukacja w Lublinie oraz Studium Medycznego TEB Edukacja w Zamościu oraz ich Słuchaczy
kształcących się na kierunkach Technik Elektroradiolog (80osób), Technik Dentystyczny (40osób) i Terapeuta Zajęciowy (40osób), a także 8 nauczycieli kształcenia
zaw. W ramach proj.zrealizowane zostaną nast.zadania: 1. Aktualizacja wiedzy nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu 2. Szkolenia zawodowe dla
Słuchaczy 3. Staże zawodowe u pracodawców 4. Modyfikacja programów nauczania na 3 kierunkach kształcenia: Technik elektroradiolog, Technik dentystyczny i
Terapeuta zajęciowy. Realizacja niniejszego proj. rozwiązuje nast.problemy: (1)deficyty w umiejętn. i kwalifikacjach zaw. oczekiwanych przez pracodawców oraz
w dośw.zaw. i umiejętnościach praktycznych absolwentów wchodzących na rynek pracy oraz (2)niedopasowanie procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Głównymi efektami zrealizowania założeń proj. są: zdobycie komp. i kwal. zaw. przez min.160Słuchaczy, nabycie doświadczenia zaw. przez min. 96Słuchaczy,
aktualizacja wiedzy i umiejętności 8 nauczycieli, dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy i doposażenie szkół zgodnie z rekomendacjami pr

TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

714 783,65

714 783,65

607 566,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2021-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów - większe szanse zatrudnienia.

Cel projektu: Trwała wyższa jakość kształcenia zawodowego 5 szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego (SZPB) ukierunkowana na dostosowanie kształcenia do
RPLU.12.04.00-06-0013/16
lokalnego rynku pracy oraz wysokie kompetencje zawodowe i atrakcyjność na rynku pracy 599 uczniów i 201 uczennic poprzez odbyte staże i praktyki zawodowe,
doposażenie SZPB oraz podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli i 3 nauczycielek do dn. 30.09.2020 Grupa docelowa: 599 uczniów i 201 uczennic 5
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego, 8 Nauczycieli i 3 nauczycielki zatrudnione w 5 ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych
powiatu biłgorajskiego Projekt obejmuje zadania: 1.Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych 5 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu
biłgorajskiego 2.Studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli 3.Staże i praktyki zawodowe dla uczniów Projekt doprowadzi do trwałych i kompleksowych zmian w
kształceniu zawodowym które podniosą jakość kształcenia zawodowego i przyczynią się do podniesienia zdolności zatrudnienia uczniów. Działania podejmowane
w projekcie zostały określone na podstawie indywidualnych diagnoz szkół zakładających współpracę z pracodawcami w realizacji staży i praktyk Rezultaty:
Ukończyło studia podyplomowe 11 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Doposażenie zakupione dzięki EFS
wykorzystuje 5 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego Uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawcy 800 uczniów w tym 201
uczennic kształcących się w 5 szkołach ponadgimnazjalnych. Projekt odznacza się dużą trwałością gdyż następne roczniki będą kontynuowały zapoczątkowane w
projekcie działania w nauce umiejętności praktycznych na stanowiskach pracy odpowiadających tym realnym u pracodawców z wykorzystaniem nowoczesnego
sprzętu pozyskanego w ramach projektu. Do tego na bieżąco przekazywana uczniom aktualna wiedza zawodowa zdobyta przez nauczycieli w trakcie projektu
pozwoli na stałe podniesienie zdolności z

POWIAT BIŁGORAJSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

3 586 759,08

3 586 759,08

3 048 745,21

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2020-09-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Ekonomik drogą do kariery

Okres realizacji projektu od 02.10.2017 do 31.08. 2019. Celem głównym projektu jest: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum RPLU.12.04.00-06-0013/17
nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej oraz wzrost mobilności zawodowej 360 uczniów służący zwiększeniu szans na zatrudnienie na lokalnym
rynku pracy, podwyższenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych u 10 nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Grupa docelowa:
240 UP, którzy wezmą udział w stażach zawodowych oraz 360 UP projektu, którzy wezmą udział w zajęciach projektowych specjalistycznych. 10 UP- nauczycieli,
którzy wezmą udział w kursach i 1 UP - nauczyciel w studiach podyplomowych. Główne zadania projektu: 1 Staże miejscowe -180 ucz. 2 Staże krajowe -60 ucz. 3
Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego - 10 ucz. 4 Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uczniom uzyskiwanie i
uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych - 360 ucz. 5 Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego: ekon., handl., sped.- log., teleinf, hotelarskiej - 1
szkoła. Rezultaty projektu: -240 uczniów na stażach zawodowych, -10 nauczycieli nabędzie kompetencje i kwalifikacje zawodowe, - 360 uczniów nabędzie
kompetencje zawodowe, - 1 szkoła doposaży pracownie zawodowe. Projekt wchodzi w skład Strategicznej Inwestycji Terytorialnej (SIT) pod nazwą Program
przywracania rzeki miastu - kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Biała Podlaska, która znajduje się na liście
Przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, stanowiącej Załącznik Nr 1 do
uchwały Nr XCVI/1976/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.. Projekt niniejszy stanowi realizację jednego z projektów cząstkowych
w ramach wyżej wymienionej SIT ( pkt. 19 części A16 fiszki złożonej do Dep. Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego WL w 2015, w ramach ak

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI
EDUKACJI NARODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

2 113 629,85

2 113 629,85

1 796 585,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-02

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – II Edycja

Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku poprzez organizację
dodatkowych zajęć zawodowych i staży/praktyk dla 100 uczniów (K - 62, M - 38; Technikum nr 2 – 90 os., ZSZ nr 2 – 10 os.) oraz kursów doskonalących i szkoleń
zawodowych dla nauczycieli (4 os., K - 4) oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych w omawianych placówkach do końca XII.2019 roku. Grupa docelowa:
Grupa docelowa, zgodnie z SZOOP RPO WL 2014-2020 w zakresie 12. Osi priorytetowej, Dz. 12.4, to 100 uczniów (dz. 62, chł. 38) Zespołu Szkół nr 1 im. C. K.
Norwida w Świdniku, który prowadzi kształcenie zawodowe, w tym 90 uczniów uczęszcza do Technikum nr 2 ? t. żywienia i usług gastronomicznych – 40 UP ? t.
hotelarstwa – 20 os. ? t. logistyk – 30 os. oraz 10 uczniów ZSZ nr 2 (10 UP - kucharz) i 4 n-li zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu (K 4). UP w przypadku
osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego. Udział w proj. zadeklarowało 100 uczniów i 4 n-li - nauczyciele: kobiety: 100%
(tylko K wyraziły chęć i potrzebę uczestnictwa w proj.), aby umożliwić każdemu swobodny i równy dostęp do działań projektowych. Zadania: 1. Dodatkowe,
specjalistyczne zajęcia dla uczniów oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy 2.
Praktyki/staże realizowane we współpracy z pracodawcami 3. Zajęcia dla nauczycieli 4. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych lub warsztatów z
kierunków objętych wsparciem w projekcie Rezultaty: Minimum 94 osoby (w tym 4 nauczycieli) podniesie swoje kompetencje/kwalifikacje.

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA
W ŚWIDNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 019 120,50

1 019 120,50

866 252,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2019-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla
uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w
Lublinie

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i RPLU.12.04.00-06-0015/16
umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie oraz
doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne. W ramach projektu wsparcie uzyska 192 uczniów i 12 nauczycieli, którzy wezmą udział
kompleksowym programie szkolenia w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej i stosowania nowoczesnych technologii w diagnostyce i naprawie
samochodów. Projekt realizowany będzie w ścisłej współpracy z grupą przedsiębiorców branży motoryzacyjnej z Lublina. Zorganizowane zostaną specjalistyczne
zajęcia dla uczniów, staże zawodowe dla uczniów i nauczyciela u pracodawców, kursy kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące dla nauczycieli. Ponadto
doposażona zostanie pracownia mechatroniki poprzez zakup specjalistycznych systemów do diagnostyki samochodowej (system sterowania silnikiem ZS typu
"Common Rail", system zintegrowany typu Motronic, system poduszek powietrznych SRS). W rezultacie realiazcji projektu wzrośnie liczba nauczycieli, którzy
zdobędą nowe kwalifikacje i kompetencje praktyczne oraz liczba uczniów, którzy zdobędą nową wiedzą specjalistyczną i praktyczną zgodnie z oczekiwaniami
pracodawców działających na lokalnym rynku. Projekt przyczyni się do osiągnięcia 1-go celu szczegółowego 12.4 RPO WL i celu PI 10iv. Kształcenie zawodowe w
zawodzie technik pojazdów samochodowych w Technikum Samochodowym będzie bardziej atrakcyjne, a dzięki nowym umiejętnościom praktycznym uczniowie
będą bardziej konkurencyjni na lokalnym rynku pracy. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Lublina 2013-2020, która zakłada wielokierunkowe wsparcie
jakości edukacji w szkołach, SRWL 2014-2020, która wspiera budowę i rozwój efektywnego systemu kształcenia zawodowego, RSI WL 2020, Strategią Europa 2020.

GMINA LUBLIN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

699 013,40

699 013,40

594 161,39

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-05-01

2020-08-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Wachlarz kompetencji zawodowych

Celem gł. proj jest podniesienie efektyw., jakości i atrakcyj. kształc. zawod. w 4 szkołach prowadz. przez m. Zamość(technikum nr1,techn nr2 i zsz, techn., nr 5, ) w
RPLU.12.04.00-06-0015/17
wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudn. 562 uczniów(339K,223M) na lokalnym i region. rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształc. do
dnia 31.08.2019r. poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju kształc. zawodowego. Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej: -4
szkoły tj. technikum nr 1 (w ZSP nr1), technikum nr 2 i zsz (w ZSP nr2), technikum nr 5 (w ZSP nr5) -562uczniów(342K, 232M) kształcących się w technikum nr 1 (ZSP
nr1), technikum nr 2 i zsz (ZSP nr2), technikum nr 5 (ZSP nr5) prowadzonych przez Miasto Zamość 22nauczycieli(12K,10M) zaw. i instruktorów praktycznej nauki zaod. kształcących w ww. szkołach Projekt zakłada objęcie i realizację kompleksowego programu
rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkół, uczniów i nauczycieli, który obejmuje następujące formy: 1/ Doposażenie szkół poprzez zakup sprzętu/materiałów
dydaktycznych do pracowni praktycznych nauk zawodów dla technikum nr 1(ZSP nr1), technikum nr 2 i zsz (ZSP nr2), technikum nr 5(ZSP nr5)
2/ Dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla uczniów technikum nr 1 (ZSP nr1), technikum nr 2 i zsz (ZSP nr2), technikum nr 5 (ZSP nr5) 3/
Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności nauczycieli zaw. i instruktorów praktycznej nauki zawod. nauczających w technikum nr 1 (ZSP nr1), technikum nr 2 i
zsz (ZSP nr2), technikum nr 5 (ZSP nr5) 4/ Staże dla uczniów u pracodawców Okres realizacji projektu: 01.09.2017 do 31.08.2019

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

5 198 847,55

5 198 847,55

4 419 020,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Mobilny absolwent

Celem projektu "Mobilny absolwent" jest zwiększenie szans na zatrudnienie 300 uczniów szkoły, poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności zawodowych i
pozazawodowych dzięki dodatkowym zajęciom i stażom oferowanym przez szkołę oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej SPPSS poprzez doposażenie
pracowni zawodowych i podniesienie kompetencji zawodowych 18 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, dzięki kursom podnoszącym
kompetencje. W projekcie wsparcie otrzyma 318 osób (41 mężczyzn i 277 kobiet), w tym 18 nauczycieli i 300 uczniów. Wsparcie w formie specjalistycznych
kursów, podnoszących kompetencje zawodowe otrzyma 18 nauczycieli zawodu pracujacych w SPPSS i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych u
pracodawców. Wsparcie w formie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach uczonego zawodu otrzyma 300 uczniów szkoły (36 mężczyzn i 264 kobiet)
uczących się w latach szkolnych 2016/17 – 2019/20, w klasach dla młodzieży, prowadzonych w trybie dziennym w zawodach: technik masażysta, technik usług
kosmetycznych i terapeuta zajęciowy (15 grup po 20 osób). Projekt, dla uczniów, którzy skorzystają z zajęć dodatkowych, zakłada również możliwość realizacji
ponadprogramowych, płatnych staży u pracodawców (180 osób), doradztwo zawodowe oraz możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów
osobowych (75 osób). Rekrutacja uczestników będzie się odbywała w oparciu o zasady określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie zgodne z Wytycznymi w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. W ramach projektu, w sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstaw programowych oraz do realizacji zajęć ponadprogramowych, doposażone zostaną 3 pracownie praktycznej nauki zawodu znajdujące się w
SPPSS. Projekt zakłada udział osób z niepełnosprawnościami, które otrzymają wsparcie dydaktyczne. Wszystkie zadania, jakie szkoła planuje realizować w
projekcie, wynikają z Diagno

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO/KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB
SPOŁECZNYCH W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 718 301,60

1 718 301,60

1 460 556,36

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-02-01

2020-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego 164 (32K/132M) uczniów oraz 4(2K/2M) nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół
RPLU.12.04.00-06-0016/17
Technicznych w Janowie Lubelskim (Technikum: samochodowe, mechaniczne, ekonomiczne i informatyczne), dostosowanego do wymagań regionalnego i
krajowego rynku pracy, poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych, do
31.01.2019r. Grupa docelowa to: 1) 153 (36K/117M) uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim z 4 Techników wchodzących w skład zespołu, tj.: Technikum samochodowe (TS): 40 UP (40M), w zawodzie technik pojazdów samochodowych (t.PS) -Technikum mechaniczne(TM): 20 UP (20M), w zawodzie technik
mechanik (t.M) -Technikum ekonomiczne(TE): 35 UP(30K/5M), w zawodzie technik ekonomista (t.E) -Technikum informatyczne(TI): 58UP(6K/52M), w zawodzie
technik informatyk (t.I) Są to uczniowie klas II-III, w wieku 18-19 lat. Uczniowie to os. bierne zawodowo, z wykształceniem gimnazjalnym, z terenu WL. 2) 4
(2K/2M) nauczycieli kształcenia zawodowego nauczających w TM i TE w ZST w Janowie Lub. w zawodach: -t.M 2UP (2M) -t.E 2UP (2K) Zadania: -kursy i szkolenia
dla uczniów umożliwiające nabycie uprawnień zawodowych lub kompetencji w zakresie kształconego zawodu -kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli w
zakresie nauczanego zawodu -staże zaw. wykraczające poza zakres praktycznej nauki zawodu w ramach podstawy programowej -wyposażenie pracowni
przedmiotów zawodowych Rezultaty: -4 nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu nabędzie kwalifikacje -92 uczniów odbędzie
staż zawodowy (wykraczający poza zakres kształcenia zawodowego) -110 uczniów ukończy kurs/szkolenie umożliwiające nabycie uprawnień zawodowych lub
kompetencji wymaganych przez pracodawców. -4 Szkoły zostaną doposażone w niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne

POWIAT JANOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W JANOWIE LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

781 685,00

781 685,00

664 432,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2019-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy-doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów
Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku

Gł. zdiagnozowanym problemem na który odpowiada P jest niedostosowanie systemów kształcenia i szk. zaw. w PCEZ do potrzeb rynku pracy. Celem P
realizowanego w Partnerstwie PCEZ i Syntea S.A. jest poprawa jakości kształcenia i dopasowanie systemów kształcenia i szk. do potrzeby rynku pracy w PCEZ do
31.08.2018r mierzona poprzez wyniki badań wśród pracodawców lokalnego rynku pracy (poprawa o min. 1 pkt w 5-ciu st. skali w stosunku do badania na
początku realizacji projektu) -zgodnie z celem szcz. PI 10iv RPO WL. Projekt skierowany jest do 146 U (29 K i 117 M) i 18 naucz. zawodu(8K, 10M).Cele szcz.: 1.
Dostosowanie oferty edukacyjnej PCEZ poprzez realizację certyfikowanych szk. oraz zajęć specjalist. we współp. z otoczeniem społ - gosp. dla 117 U do VI 2018r.
2. Dostosowanie kwalifikacji 18 NZ PCEZ do wymogów aktualnego rynku pracy w formie szk. i st. podyplomowych do VI 2018r. 3. Zwiększenie szans na
zatrudnienie 100 U PCEZ poprzez realizację staży we wspólpracy z pracodawcami do VIII 2018 4. Dostosowanie oferty kształcenia PCEZ poprzez zakup nowocz.
wyposażenia prac. zaw. do VIII 2017 Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację powiązanych t.działań: a) zwiększenia współpracy PCEZ z pracodawcami m.
in.organizację wysokiej jakości staży d) dod. zajęć specj. umożliwiających U uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zaw., e) wsparcia U w zakresie
zdobywania dod. uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, f) wyposażenia pracowni przedmiotów zaw., Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie
(kryt. form. spec. nr 6) poprzez doposażenie szkół+przeszk. naucz i ucz +organizację staży/praktyk Po zakończeniu szk. każdy UP przystąpi do egz. zew. VCC, IATA. co
umożliwi walidację kompetencji. Rez. będzie uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zaw. przez 126U i 16 U (zdiagnozowaliśmy ryzyko, iz 15% ucz. może nie ukończyć
wsparcia), potw. uzyskaniem certyfikatu a efektem poprawa jakości kształ. i lepsze dopasowanie kształ. do potrzeb rynku pracy ( efekt mierzony

RPLU.12.04.00-06-0017/16

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU/POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM.
ZYGMUNTA PUŁAWSKIEGO W ŚWIDNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 024 791,60

1 024 791,60

871 072,86

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Czas na profesjonalistów

Cel główny: Cel główny to podwyższanie jakości oferty edukacyjnej MSZ w Chełmie w ramach kształcenia zawod przy jednoczesnym wzroście kompetencji eduk i
zawod 100 jej uczniów-KiM (U) w zawodach: technik: farmacetyczny, masażysta, dentystyczny, usług kosmetycznych; terapeuta zajęciowy i opiekunka dziecięca
oraz 16 (2M) n-li wzmacniających swoje kwalifikacje o dodatkowe uprawnienia i doświadczenia zawod.do 30/8/2020 r. Wskaźniki rezultatu: -16 N-li (w tym 2 M)
uzyskało kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu -1 szkoła kształcenia zawodowego wykorzystuje doposażenie zakupione dzięki EFS
Wskaźniki produktu: -100 KiM MSZ uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy -16 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej
nauki zawodu objętych wsparciem w programie -1 szkoła kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do
realizacji kształcenia zawodowego Grupę docelową stanowi 100 U i 16 N-li Medycznego Studium Zawodowego (MSZ) w Chełmie, którzy uczą się lub zamieszkują na
terenie WL w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego tj: 1)Uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); 2)
Nauczyciele zawodu; Zadania: 1. Staże dla Uczniów MSZ 2. Staże dla Nauczycieli MSZ 3. Dodatkowe kwalifikacje dla Uczniów MSZ 4. Wzmocnienie potencjału MSZ
poprzez doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

RPLU.12.04.00-06-0017/17

SZKOŁA POLICEALNA-MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE IM. WŁADYSŁAWY SZOC W
CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 419 611,93

1 419 611,93

1 206 670,14

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Aktywna Szkoła

Projekt przewiduje rozwój oferty edukacyjnej Medycznego Studium Zaodowego im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej. W projekcie uczniowe klas technik
masażysta oraz technik usług kosmetycznych będa mogi skorzystać z zajęć specjalistycznych w zakresie: "Masaż tkanek głębokich", "Kurs manipulacji powięzi",
"Taping rehabilitacyjny", "Wizażysta - stylista", "Stylizacja i zdobnictwo paznokci", "Kurs przedłużania rzęs", "BLS-AED". Dodatkowo uczniowie, w przerwie
wakacyjnej, będą mogli skorzystać z płatnych staży realizowanych u pracodawców. 3 nauczycieli będzie miało możliwość skorzystania ze studiów
podyplomowych, w tym dwóch z zakresu fizjoterapii w sporcie, zaś 1 z zakresu kosmetologii w medycynie estetycznej. Dodatkowo kadra dydaktyczna będzie miała
możliwość podniesienia kwalifikacji w ramch następujących kursów: "Przedłużanie rzęs 2-3D", "Nici POD techniki liftingujące", "Funkcjonalna terapia chorych z
niedowładem połowiczym", "Anatomy Trains Structure and Function", "Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci, młodzieży z
zaburzeniami ruchowymi" Dodaktowo szkoła zakupi wyposażenie pracowni anatomicznej, masażu i kosmetycznej umożliwiające jej sprawniejsze prowadzenie
zajęć lekcyjnych. Do najważniejszych zakupów należeć będą: fantomy, szkielety, stanowiska do masażu z wyposażeniem, stanowiska do manicure i pedicure.

RPLU.12.04.00-06-0019/16

SZKOŁA POLICEALNA - MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE IM. MARII MINCZEWSKIEJ W
BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 114 615,20

1 114 615,20

947 422,92

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-03-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Bez kompleksów na rynku pracy

Projekt "Bez kompleksów na rynku pracy jest odpowiedzą na zilustrowane problemy zwarte w diagnozie indywidualnych potrzeb i deficytów Technikum nr 3 w
RPLU.12.04.00-06-0019/17
Zespole Szkół nr 3 w Puławach zatwierdzone przez organ prowadzący. Głównym celem proj. jest: Trwały wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego
oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez wdrożenie działań wynikających z zatwierdzonej przez organ prowadzący diagnozy a ukierunkowanych na
organizację zajęć specjalistycznych, staży u pracodawców, kursów specjalistycznych dla uczniów oraz kursów specjalistycznych dla nauczycieli a także
wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych co umożliwi realizację zajęć metodami praktycznymi dla 40 uczniów/uczennic i 1 nauczyciela w Technikum nr
3. W projekcie wezmą udział uczniowie z wykształceniem gimnazjalnym, w wieku 16-19 lat uczęszczający do Technikum nr 3 wchodzącego w skład ZS3 oraz
nauczyciele realizujący kształcenie zawodowe zatrudnieni w szkole. W projekcie przewidziano następujące zadania: 1. zajęcia specjalistyczne dla uczniów- klub
fotograficzny, podstawy obróbki zdjęciowej, język angielski zawodowy- rozbudzą zainteresowania przedmiotowe u uczniów 2. kursy specjalistyczne dla uczniówkurs fotografii kulinarnej pozwoli na uzyskanie zaświadczenia 3. kursy specjalistyczne dla nauczyciela- kurs podstawowy i zaawansowany Photoshopa- pozwoli
na rozszerzenie posiadanej wiedzy i nabycie kompetencji udokumentowanych zaświadczeniem 4.staże u pracodawców dla uczniów- pozwolą na poznanie
specyfiki pracy na danym stanowisku 6-wyposażenie pracowni przedmiotowych: pracownia obróbki obrazu, ciemnia fotograficzna, multimed.technik
komputerowych,plastyczna- pozwolą na realizacje lekcji zgodnie z podstawą programową oraz zajęć pozalekcyjnych W rezultacie nastąpi podniesienie jakości
usług edukacyjnych i zapewnienie warunków kształcenia zawodowego zgodnie z zaleceniami KOWEZ oraz odpowiednio do rozpoznanych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych w tym osób z nie

POWIAT PUŁAWSKI/ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W
PUŁAWACH/TECHNIKUM NR 3

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

271 241,00

271 241,00

230 554,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy

CEL PROJEKTU: Zwiększenie szans na zatrudnienie 78 uczniów (20K,58M) ZS CKR w Potoczku w wyniku poprawy jakości szkolenia poprzez modyfikację programów RPLU.12.04.00-06-0020/16
szkolenia, organizację staży oraz szkoleń zawodowych, doposażenie, a także dokształcanie 7 nauczycieli (4K, 3M) w okresie 03.2017-08.2019. GŁÓWNE
REZULTATY: a) Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1 szt. b) Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 7 osób (4K, 3M) GRUPA
DOCELOWA: a) uczniowie ww. szkoły tj. 78 os. (20K, 58M) b) 7 n-li ww. szkoły (4K, 3M) GŁÓWNE ZADANIA: a) Kursy i szkolenia dla nauczycieli b) Kursy i szkolenia
dla uczniów c) Staże zawodowe d) Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym e) Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI/ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA
ROLNICZEGO W POTOCZKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

504 400,00

504 400,00

428 740,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2019-08-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Zawodowe kształcenie zawodowe

Cel główny projektu: Zwiększono szanse na zatrudnienie 163 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr4 z OI i Technikum Nr4 wchodzących w skład ZSP Nr4 w
RPLU.12.04.00-06-0020/17
Zamościu przez organizację pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego,staży i praktyk zawodowych u pracodawców oraz podniesienie atrakcyjności i
jakości kształcenia zawodowego do 31.10.2019r Główne rezultaty: 1. Zwiększenie szans na zatrudnienie 163 uczniów przez podniesienie ich kwalifikacji i
kompetencji zawodowych i podwyższenie efektywności kształcenia zawodowego w szkole 2.Zwiększenie jakości,efektywności i atrakcyjności kształcenia
zawodowego w ZSZ4 i T4 przez doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materały dydakt. oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli
przedmiotów zawodowych. Grupę docelową stanowią: Szkoły:Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (dalej:ZSZ4) i Technikum Nr 4
(dalej:T4) wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu(ZSP4) na terenie woj.lubelskiego. Nauczyciele:10
(4M,6K) Uczniowie: w projekcie weźmie udział 163 uczniów,w tym co najmniej 11 uczniów niepełnosprawnych (5 z ZSZ4,6 z T4): ? ZSZ4-33 uczniów (9K,24M) w
zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz, fryzjer ? T4-130 uczniów (79M,51 K) w zawodach:tech.budownictwa,technik
geodeta,technik informatyk,technik technologii żywności Głowne zadania,które zostaną zrealizowane w ramach projektu: 1. Organizacja staży dla nauczycieli 2.
Organizacja staży dla uczniów 3. Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych 4. Zajęcia dla uczniów i obozy naukowe we współpracy z uczelniami
wyższymi z wykorzystaniem nowoczesnych laboratoriów 5. Organizacja kursów i szkoleń dla uczniów, nadających uprawnienia zwiększające szanse młodzieży na
rynku pracy 6. Organizacja pozaszkolnych form kształcenia dla uczniów u pracodawców 7. Organizacja kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla
nauczycieli przedmiotów

MIASTO ZAMOŚĆ/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W ZAMOŚCIU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 245 756,00

1 245 756,00

1 058 892,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2019-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.12.04.00-06-0012/17

RPLU.12.04.00-06-0014/17

RPLU.12.04.00-06-0016/16

Droga do profesji

Projekt będzie realizowany przez 2 szkoły: Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Technikum wchodzące w skład ZS w Piaskach gm. Piaski. Organem prowadzącym jest RPLU.12.04.00-06-0021/17
Powiat Świdnicki. Projekt realizuje cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego 10 iv RPO WL 2014-2020: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół
zawodowych. Projekt będzie realizowany w okresie 2.10.2017–30.09.2019r.Uczestnikami projektu będzie 288 ucz. ZSZ i Technikum (67K,221M). Wsparciem
zostanie objetych 15 n-li przedmiotów zawodowych (7M,8K)- 100% na-li kształcenia zawodowego. W ramach projektu zaplanowano 215 staże dla 141 ucz.
Technikum oraz 149 praktyk dla 112 ucz. ZSZ. Nauczyciele wezmą udział w 2 tyg. stażach, 8 kursach podnoszących kompetencje merytoryczne i praktyczne oraz
studiach podyplomowych związanych z modernizacją oferty edukacyjnej. Na zajęciach laboratoryjnych na PL/WSEiI uczestniczyć będzie 100 ucz. i 4 n-li. 200 ucz.
weźmie udział w 4 formach zajęć specjalistycznych umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych-operacje blacharskie, naprawa i
obsługa klimatyzacji, szkolenie z bezpiecznej jazdy, nowoczesne metody strzyżenia, koloryzacji, upięć, pielęgnacji włosów oraz stylizacji wizerunku. W celu
zwiększenia szans na rynku pracy zostanie zorganizowanych 6 kursów- spawacz metodą TIG, prawo jazdy kat. B, oper. wózków widł., upraw. elektr. do 1 kV,
wizażu, zabiegi kosmetyczne dla 154 ucz. Uczniowie wezmą udział zajęciach z j.ang. zawodowego, wyjazdach na targi branżowe i do zakładów pracy oraz zajęciach
prowadzonych przez pracowników ASO. Projekt zakłada doposażenie pracowni kształcenia zawod. i zakup materiałów dydaktycznych dla 2 szkół. Projekt ma
charakter kompleksowy. Działania skierowane do uczniów wykraczają poza podstawę programową kształcenia zawodowego. Projekt obejmuje swym działaniem
wszystkie obszary wskazane w Diagnozie Szkoły oraz w rekomendacjach otoczenia społeczno-gospodarczego.

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU/ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIASKACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

2 672 241,20

2 672 241,20

2 271 405,02

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-02

2019-09-27

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery

Cel: Wyższa jakości kształcenia zawodowego w Technikum w ZSCKR w Siennicy Różanej poprzez wyposażenie 2 szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych,
RPLU.12.04.00-06-0022/16
aktualizację wiedzy 9 nauczycieli/nauczycielki zawodu oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 90 uczniów/uczennic dzięki uzyskaniu/uzupełnieniu wiedzy i
umiejętności zawodowych, zdobyciu dodatkowych uprawnień oraz doświadczenia zawodowego do 31.08.2019. Rezultaty: 1. 1 szkoła kształcenia zawodowego
wykorzystywać będzie doposażenie zakupione dzięki EFS 2. 9 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyska
kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu 3. 77 osób uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 4. 90 osób
uczestniczyć będzie w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 5. 9 nauczycieli kształcenia zawodowego zostanie objętych wsparciem w programie 6. 1
szkoła kształcenia zawodowego zostanie doposażona w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodwego 7. 60 uczniów
szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczyć będzie w stażach i praktykach u pracodawcy Grupy docelowe: Projekt (P) skierowany jest do 90 uczniów i 9
nauczycieli publicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowego Technikum ZSCKR w Siennicy Różanej (woj.lubelskie). Zadania realizowane w projekcie:
1.Organizacja staży dla uczniów 2.Wsparcie dla uczniów - kursy i zajęcia specjalistyczne 3.Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych 4.Wsparcie dla
nauczycieli zawodu

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI/ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA
ROLNICZEGO W SIENNICY RÓŻANEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

863 131,25

863 131,25

733 661,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nowe umiejętności - nowe możliwości

Celem proj."Nowe umiejętności - nowe możliwości" jest zwiększenie szans na zatrudnienie 180 uczniów szkoły, poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności
zawodowych i pozazawodowych dzięki dodatkowym zajęciom i stażom oferowanym przez szkołę oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej Medycznego
Studium Zawodowego im. St. Liebharta w Lublinie poprzez doposażenie pracowni zawodowych i podniesienie kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu,
dzięki studiom podyplomowym,szkoleniom i kursom doskonalącym. W projekcie wsparcie otrzyma 196 osób, w tym 16 nauczycieli i 180 uczniów. Wsparcie w
formie specjalistycznych kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych, podnoszących kompetencje zawodowe otrzyma 16 nauczycieli zawodu pracujacych w
MSZ w Lublinie. Wsparcie w formie dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach nauczanego zawodu otrzyma 180 uczniów szkoły uczących się w latach
szkolnych 2017/18 – 2019/20, w klasach dla młodzieży, prowadzonych w trybie dziennym w zawodach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych i technik
elektroradiolog. Dla 60 % uczniów, którzy skorzystają z zajęć dodatkowych, projekt zakłada również możliwość realizacji ponadprogramowych, płatnych staży u
pracodawców (108 osób). Rekrutacja uczestników będzie się odbywała w oparciu o zasady określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie zgodnym z
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. W ramach proj., w sprzęty i pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstaw programowych oraz do realizacji zajęć ponadprogramowych, doposażonone zostaną 4 pracownie przedmiotów zawodowych
znajdującesię w MSZ w Lublinie. Projekt zakłada udział osób z niepełnosprawnościami, które otrzymają wsparcie dydaktyczne. Wszystkie zadania, jakie szkoła
planuje realizować w projekcie, wynikają z Diagnozy potrzeb MSZ im. St. Liebharta w Lublinie przyjętej przez Zarząd Woj. Lub. 21.02.2017 r. uchwałą nr
CLXIV/3302/2017.

RPLU.12.04.00-06-0022/17

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE/SZKOŁA POLICEALNA-MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE IM.
STANISŁAWA LIEBHARTA W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 689 278,40

1 689 278,40

1 435 886,64

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-02

2020-10-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. J. Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Celem gł. p jest poprawa jakości standardów kształcenia zawod w ZSP w Radzyniu Podlaskim poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej zwiększającej szanse na
ryku pracy 442 uczniów technikum i ZSZ wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim, doposażenie pracowni zawodowych ww.
szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, a także podniesienie kompetencji zawodowych 35 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu do
31.03.2019r. Zaplanowane w ramach projektu działania powstały w oparciu o DIAGNOZĘ potrzeb i plan rozwoju szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ZSP
w Radzyniu Podlaskim. Wskaźnik rezultatu: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS -2 szt. Liczba
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu35 os. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby]-92 Gr.docelowa: technikum, ZSZ, uczniowie oraz nauczyciele
kształcenia zaw/instruktorzy praktycznej nauki zaw. ww. szkół. Projekt jest skierowany do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które w prowadzonych przez
siebie zawodach osiągają wyniki egzaminów końcowych wyższe niż średnia dla województwa lubelskiego (kryt. premiujace nr 4) oraz prowadzą kształcenie
zawodowe w zawodach związanym z inteligentnymi specjalizacjami regionu RSI - (kryt. p.1) Zadania: 1) Staże i praktyki zawodowe dla uczniów u pracod. 2)
Zajęcia dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. 3) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne
umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawod. 4) Szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z
nauczanym zawodem. 5) Wyposażenie warsztatów oraz pracowni szkolnych zgodnie z rekomendacją KOWZiU odpowiednio do potrzeb rynku pracy w tym branż
strategicznych dla re

RPLU.12.04.00-06-0023/16

POWIAT RADZYŃSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 673 775,60

1 673 775,60

1 422 709,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowa jakość kształcenia zawodowego w I Prywatnym Technikum Hotelarskim w Zamościu

Cel główny to wzrost potencjału zawodowego 50(27K/23M) uczniów oraz 1(1K) nauczycielki kształcenia zawodowego w I Prywatnym Technikum Hotelarskim w
RPLU.12.04.00-06-0025/16
Zamościu (I PTH), do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji oraz wyposażenie pracowni szkolnych, do 31.08.2019r. Zadania: kursy i szkolenia dla uczniów umożliwiające kompetencji w zakresie kształconego zawodu -kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie
przygotowania do nauczania nowego zawodu -wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu Grupa docelowa projektu to: 1. 50(27K/23M) uczniów I PTH w
Zamościu, z klas I-III, w wieku 15-18lat, kształcących się w zawodach: -technik hotelarstwa (t.H)-10UP(5K/5M) -technik żywienia i usług gastronomicznych (t.ŻiUG)20UP(12K/8M) -technik masażysta (t.M)-10UP(5K/5M) -technik informatyk (t.I)-10UP(3K/7M) 2. 1 (1K) nauczycielki kształcenia zawodowego I PTH w Zamościu
(nauczyciel dyplomowany) prowadzącej zajęcia z przedmiotu dot. przedsiębiorczości, która zostanie przygotowana do nauczania nowego zawodu - t. informatyk.
Rezultaty: - 1 nauczycielka kształcenia zawodowego nabędzie kwalifikacje do nauczania nowego zawodu - 50 uczniów odbędzie staż zawodowy (wykraczający
poza zakres kształcenia zawodowego) - 50 uczniów ukończy kurs/szkolenie umożliwiające nabycie kompetencji wymaganych przez pracodawców. .

KTZ SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

337 691,60

337 691,60

287 037,86

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

"Nowe umiejętności szansą na sukces"

Cel P:Dostosow.kształ.zawod. 350ucz(89K261M)do wymagań rynku pracy oraz podnies.kompet.i kwalif.26N(6K20M)i jakości kształc.w 6 szk. zawod.
Pow.kraśnickiego do 31 VIII 2020. Wsparcie przewidziane w projekcie zostało zaplanowane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania
szkół ujętych w Diagnozie indywidualnych potrzeb i deficytów szkół i placówek kształcenia zawodowego w Powiecie Kraśnickim zatwierdzona przez organ
prowadzący.(Uchwała Nr 90-475/2017 z dnia 8 marca 2017 roku).(kryt. formalne. spec nr 1) Cel główny będzie realizowany za pomocą celów szczegółowych tj.:
zwiększenie współpracy 6 szkół zawodowych z pracodawcami do VIII 2020 r, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 350 uczn(89K261M),
umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 26 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół powiatu kraśnickiego, poprawa warunków nauczania
w 6 szkołach powiatu kraśnickiego. Cele zostaną zrealizowane poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy dla uczniów dające dodatkowe
uprawnienia, współpracę szkół objętych projektem z szkołami wyższymi w zakresie aktualizacji ich wiedzy( studia podyplomowe, szkolenia, kursy) współpracę
szkół objętych projektem z pracodawcami w zakresie organizacji dodatkowych staży/praktyk oraz wyposażenie pracowni szkolny w nowoczesny, dostosowany do
potrzeb rynku pracy sprzęt i wyposażenie.Zad.przewidziane w projekcie są zgodne z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zapewniony zostanie
równy dostęp wszystkim uczestnikom projektu. Gr docelową będą uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych/instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół
wymienionych w pkt. 3.1.2. Rezult.bedzie podnies. jakości kształc.w szkołach objętych proj.oraz wypos.uczniów w kwalifi.i umiejętn. zawod. niezbedne na rynku
pracy i doposaż. pracowni przedm.zawod.Każdy rodzaj wsparcia okreslony w projekcie obejmuje zgodnie z diagnozą swoim zasięgiem wszystkie zainteresowane
współpracą podmioty: szkoły, ucz

RPLU.12.04.00-06-0025/17

POWIAT KRAŚNICKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 927 237,67

1 927 237,67

1 638 152,01

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2020-08-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w 2 szk. (CEL DLA SZK.) prowadzących kształcenie zawodowe w ZSO i ZSP, zwiększenie szans na rynku
pracy190uczniów (80K, 110M) uczniów szkół objętych proj. na rynku pracy (CEL DLA UCZ.) oraz podniesienie kompetencji 18N (14K, 4M) (CEL DLA NAUCZ.) szkół
objętych projektem do 30.06.2019r. W ramach projektu w obu szkołach odbędą się: 1. Staże zawodowe dla łącznie 111 os., 2. Szkolenia podnoszace kompetencje i
kwalifikacje m.in.w systemie VCC dla uczniów ZSZO i ZSP dające szane na zatrudnienie. 3. Studia podyplomowe i Szkolenia nauczycieli zawodu w zakresie
niezbędnym do efekwnego porwdzenia zajęć 4. Doposażenie pracowni zawod. w ZSZO i ZSP- pracownie przedmiotów zawodowych: kucharz, technik żywienia i
usług gastronomicznych, barman, kelner,technik informatyk-pracownia aplikacji nternetowych, pracownia urządzenia techniki komputerowej. Rezultatem
realizacji projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi w szkołach problemami, będzie podniesienie komp. uczniów w najbardziej pożądanych na rynku pracy
obszarach, podniesienie kwalifik. zawodowych nauczycieli oraz zwiększenie udziału potencjalnych pracodawców w procesie kształcenia i doposażenie SZ w
niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

RPLU.12.04.00-06-0026/16

POWIAT OPOLSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 453 764,65

1 453 764,65

1 235 699,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2019-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim

CEL: Zwiększenie szans na zatrudnienie 650U(250K,400M), wzrost kompetencji 29N/IPNZ (16K,13M) oraz wzrost jakości kształcenia w ww. SZ o nr 1-11(wykaz w
pkt. 3.2), m.in. poprzez zaj. specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne dla U, szkol. dla N oraz doposażenie bazy dydakt. ww. szkół do 31.07.2019r. Główne rezultaty:
Liczba N kształcenia zawodowego oraz IPNZ, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-27; L. szkół i placówek kształcenia
zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS-11; GD jest: A)650U(250K,400M), ze szkół: • T nr 1 w Bełżycach (połączone T i T Rolnicze)(SZ nr 1)
• ZSZ Nr 1 w Bełżycach(SZ nr 2) • T Mechaniczne w Bełżycach(SZnr3) • T w Niemcach(SZnr4) • T nr 1 w Bychawie (wcześniej T w Bychawie)(SZnr5) • T w
Piotrowicach(SZnr6) • ZSZ w Piotrowicach(SZ nr 7) • T Mechanizacji Rolnictwa w Piotrowicach(SZnr8) • T Samochodowe w Piotrowicach(SZnr9) • T Pszczelarskie
w Pszczelej Woli(SZnr10) • T Żywienia i Usług gastron. w Pszcz. Woli(SZnr11) B)29N zawodu/ instruktorów praktycznej nauki zawodu(16K,13M) z ww. szkół.
Zadania: 1. Wsparcie dla N 2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla U 3. Kursy kwalifikacyjne dla U. 4. Staże i praktyki

RPLU.12.04.00-06-0028/16

POWIAT LUBELSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

4 020 929,00

4 020 929,00

3 417 789,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli

Celem gł. proj jest podniesienie efektyw., jakości i atrakcyj. kształc. zawod. w Technikum Pszczelarskim w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w Pszczelej Woli kształcącym w zawodzie technik pszczelarz. w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudn. 100 uczniów (45K, 55M) na
lokalnym i region. rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształc. do dnia 31.12.2019r. poprzez realizację programu rozwoju kształc. zawodowego.
Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej: -Technikum Pszczelarskie w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej
Woli -100 uczniów(45K,55M) kształcących się w Technikum Pszczelarskim -5 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu (5M) kształcących w ww. szkole
Projekt zakłada realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkoły, uczniów i nauczycieli, który obejmuje następujące formy: 1/ Doposażenie 1
szkoły - technikum Pszczelarskiego poprzez zakup sprzętu/wyposażenia 2/ Dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla 100 uczniów 3/
Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności dla 5 nauczycieli/instruktorów 4/ Staże dla 60 uczniów technikum pszczelarskiego Okres realizacji projektu:
01.09.2017 do 31.12.2019

RPLU.12.04.00-06-0028/17

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 036 875,00

1 036 875,00

881 343,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Pewnym krokiem w przyszłość

Celem gł.projektu jest: - podn.kompet. zawod. wśród ucz.Zes.Szkól Nr 3 (Techn.ZSZ nr2)w Kraśniku poprzez org.staży i praktyk zawod.we współp.z pracoda.i udział w RPLU.12.04.00-06-0031/16
dodatk.zajęciach specj. - podn.kompe.i kwalif. naucz.kszt. zawod. oraz instruktorów prakt.nauki zawodu poprzez uczestnictwo w szkol. i studiach podyp. wyposaż.pracowni przedm.zawod.w ZS3(techn.ZSZ nr2). Celem szczeg.projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie ucz.ZS3(techn.ZSZ nr2) poprzez poprawę
efektywności kszt.zawod.w regionie, poprzez podniesienie jakości i atrakc.kszta.zawod.a także zwiększenie upowszechnienia uczestnictwa w
zawod.kształ.ustawicznym i nabywaniu kwalif.zawod.przez nauczyc. Cel główny będzie realizow.za pomocą współp.Zes.Szkól Nr 3 (techn.ZSZ nr2) z pracodawcami
do VIII 2019 r, podniesienie umiejętności i kwalif.zawodowych 324ucz(36K,288M) umożliwienie zdobycia nowych kwalif.zawod.12 nauczycieli przedm.zaw.,
poprawa warunków nauczania w 2 szkołach powiatu kraśnickiego wchodzących w skład ZS NR3. - 324 ucz.(36K,288M), w zawodach:Tech.nr 3-t. elektryk, t.
mechanik, t.pojazdów sam., t.hotelarstwa, t.informatyk, t.urządzeń i systemów energ.odnawialnej,klas I-III; ZSZ nr 2- mech pojazdów sam., klas I-II, 12
Naucz.zawodu i instrukt. prakt.nauki zawodu (12M;1K) biorących udział w studia/szkol. wym.w pkt. 3.1.2. Rezultat. proj.wzmocn. atrakcyjn. i podniesienie jakość
eduk.w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, uatrakc.kszt.zawod., podniesienie kompet.kadry szkoły oraz przygot.bazę dydakt.w wyższ.stopniu dla zdobycia
doświad.i umiejętn.w przyszłym zawodzie.Cele zostaną zreali.poprzez dodatk.zajęcia specjalist.dla uczniów, kursy dla uczniów dające dodatkowe uprawnienia,
współpracę szkół objętych projektem z szkołami wyższymi w zakresie aktualizacji ich wiedzy( studia podyplomowe, szkolenia, kursy) współpracę szkół objętych
projektem z pracod.w zakresie organizacji dodatk.staży/praktyk oraz wyposażenie pracowni szkolny w nowoczesny, dostosowany do potrzeb rynku pracy sprzęt i
wypos

POWIAT KRAŚNICKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 439 294,40

1 439 294,40

1 223 400,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2019-08-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Szkoła umiejętności

CEL: Zwiększenie szans na zatrudnienie 46U(0K,46M), wzrost kompetencji 8N(5K,3M) oraz wzrost jakości kształcenia w ZSZ wchodzącej w skład Szkoły
Umiejętności w Lubartowie, m.in. poprzez zaj. specjalistyczne dla U, szkol. dla N oraz doposażenie bazy dydakt. ww. SZ do 31.08.2019r. Główne rezultaty: Liczba N
kształcenia zawodowego oraz IPNZ, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-7 L. szkół i placówek kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS-1 GD jest: A)46U(0K,46M), z ZSZ wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie, z kierunku Mechanik
samochodowy. Jest to GD, która ma niskie szanse na podjęcie zatrudnienia ze względu na: -niedostosowanie wiedzy i umiejętności do potrzeb rynku pracy; -brak
odpowiednich, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji; -niską jakość kształcenia w SZ wynikającą z niedoposażenia bazy dydakt. -niewystarczającą jakość
kształcenia wynikającą z nieadekwatnych do potrzeb kompetencji i kwalifikacji N B)8N zawodu/ instruktorów praktycznej nauki zawodu(5K,3M) z ww. SZ. Jest to
GD, która wykazuje deficyty wiedzy/kompet. m.in. w zakresie: mechatronika, programowanie w języku C mikrokontrolerów AVR z wykorzystaniem środowiska
Linux. Są to os. które nisko oc. swoje kompet./kwalifik. m.in. z ww. obszarów i chciałyby je podwyższyć. Zadania: 1. Wsparcie dla nauczycieli 2. Kursy z
uprawnieniami dla uczniów. 3. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów. 4. Praktyki zawodowe.

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 328 628,00

1 328 628,00

1 129 333,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2019-08-31

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim

Cel główny: wzrost potencjału zawodowego 816 (352K/464M) uczniów oraz 29(13K/16M) nauczycieli kształcenia zawodowego z: Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie,
RPLU.12.04.00-06-0032/17
Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie i Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim, do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez
nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych, do 31.12.2020r. Grupa docelowa to: I. 816
(352K/464M) uczniów ze szkół zawodowych z pow. łukowskiego, woj. lubelskie: 1)Zespół Szkół nr 1 w Łukowie (ZS1): -Technikum (T) 126UP (29K/97M) w zawodzie:
technik pojazdów samochodowych (t.PS), t. mechanik (t.M), t. informatyk(t.I), t.handlowiec (t.H), t.elektryk (t.El) -Branżowa Szkoła I Stopnia (BSIst) 15UP (15M):
kierowca mechanik (KM) 2)Zespół Szkół nr 2 w Łukowie (ZS2): -T: 96UP (55K/41M) w zawodzie: t. hotelarstwa (t.Ht.), kelner (Kl), t. urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej (t.OZE) -BSIst: 9UP (8K/1M): kucharz (Kch) 3)Zespół Szkół nr 3 w Łukowie (ZS3) -T: 540UP (260K/280M) w zawodzie: t. ekonomista (t.E), t. agrobiznesu
(t.Agr), t. żywienia i usług gastronomicznych (t.ŻiUG), t. cyfrowych procesów graficznych/t. grafiki i poligrafii cyfrowej (t.Cpg/Gpc), t. logistyk (t.L), t.I 4)Zespół
Szkół w Stoczku Łukowskim (ZS SŁ): -T: 20UP (20M): t.PS -BSIst: 10UP(10M): mechanik pojazdów samochodowych (MPS), ślusarz (Śl) II. 29(13K/16M) nauczycieli
kształcenia zawodowego/instr. praktycznej nauki zaw., nauczających w: 1)ZS1 (T i BSIst.): 11UP(5K/6M) w zawodzie: t.PS/t.M/KM/t.H/t.El 2)ZS2 (T i BSIst.):
11UP(5K/6M) w zaw.: t.Ht./t.OZE/Kch 3)ZS3 (T): 4UP(2K/2M) w zaw. t.E/t.L/t.ŻiUG/t.Cpg/Gpc 4)ZS SŁ (T i BSIst.): 3UP(1K/2M) w zaw. t.PS/MPS Zadania: -kursy i
zajęcia dodatkowe dla uczniów umożliwiające nabycie uprawnień zawodowych lub kompetencji -kursy doskonalące, studia podyplomowe i staże dla nauczycieli
kształcenia zaw. -staże i praktyki zaw. dla uczniów wykraczające poza zakres praktycznej nauki za

POWIAT ŁUKOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

3 271 303,48

3 271 303,48

2 780 607,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim

Cel P: Dostosowanie kształcenie zawod. 105 ucz. z Pow. Włodawskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w 2 szk. zawod. Pow.
Włodawskiego do 31 VIII 2019r Cel główny będzie realizowany za pomocą celów szczegółowych tj.: zwiększenie współpracy 2 szkół zawodowych z pracodawcami
do VIII 2019 r, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 105 uczniów, umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 20 nauczycieli
przedmiotów zawodowych ze szkół powiatu włodawskiego, poprawa warunków nauczania w 2 szkołach zawodowych w powiecie włodawskim. Cele zostaną
zrealizowane poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy dla uczniów dające dodatkowe uprawnienia, współpracę szkół objętych projektem z
szkołami wyższymi w zakresie aktualizacji wiedzy nauczycieli( studia podyplomowe, szkolenia) współpracę szkół objętych projektem z pracodawcami w zakresie
organizacji dodatkowych staży/praktyk oraz wyposażenie pracowni szkolny w nowoczesny, dostosowany do potrzeb rynku pracy sprzęt i wyposażenie. Gr
docelową będą uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych/instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół wymienionych w pkt. 3.1.2. Rezultatem będzie
podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem oraz wyposażenie uczniów w kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy

RPLU.12.04.00-06-0034/16

POWIAT WŁODAWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

963 495,38

963 495,38

818 971,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-03

2019-08-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowa Szkoła Zawodowa

Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 139 (75K) Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie poprzez
poprawę efektywności kształcenia, w tym udział U/U w stażach/praktykach zawodowych, szkoleniach oraz zaj. specjalistycznych, jak również poprzez
podniesienie kompetencji 10(4K) nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni szkolnych w okresie od 01.06.2017 do 31.08.2018. Główne
rezultaty projektu • 139 (75K)Uczennic/Uczniów odniesie/nabędzie kwalifikacje/kompetencje • 60 (34K)Uczennic/Uczniów odbędzie staż/praktykę zawodową •
10(4K) nauczycieli uzyska kwalifikacje/kompetencje • 1 placówka szkolna zostanie doposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji
kształcenia zawodowego Grupę docelową stanowi 139(75K) Uczennic/Uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 10(4K) nauczycieli kształcenia
zawodowego, zatrudnionych w ZSP nr 1. Projekt obejmuje: 1.Realizację staży i praktyk zawodowych 2. Zajęcia uzupełniające wiedzę U/U z przedmiotów
zawodowych (Marketing bez tajemnic!,Akcja-kreacja,Podatkowe PIT-u PIT-u,ZUS nie taki„straszny-obsługa programu Płatnik,Ciekawostki Kuchni,Nowy
STAR25,Suhsi) 3. Zajęcia specjalistyczne z zakresu fryzjerstwa (Mezoterapia bezigłowa skóry głowy,Techniki koloryzacji,Koki i upięcia,megaFRYZ) 4. Zajęcia
specjalistyczne dające dodatkowe uprawnienia ( Kurs obsługi kasy fiskalnej,Kasjer walutowy i bankowy,Cukiernik, Barista I+IIst,Kuchnia molekularna, Spawanie
metodą MAG(135) i TIG(141),Szkolenia diagnostyczne) 5. Zajęcia specjalistyczne dla nauczycieli kształcenia zawodowego (Szkolenie+egzamin dla instruktorów
spawalnictwa Mag+Tig,Szkolenie+egzamin dla instruktorów spawalnictwa Mag+Mig,Kurs sushi,Kurs obsługi programu Płatnik) 6. Wyposażenie pracowni
kształcenia zawodowego

RPLU.12.04.00-06-0035/16

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 113 249,24

1 113 249,24

946 261,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Technik przyszłości

Proj.przygotowany na podstawie Diagnozy indywidualnych potrzeb i deficytów szkół i placówek kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim zatwierdzonej
przez Zarząd Powiatu Puławskiego dnia 12 VII 2016 r. Celem gł.proj.jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 200uczniów (5K) kierunków technik
elektryk,informatyk,teleinformatyk z ZST w Puławach.Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań:1)Nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą a
pracodawcami z woj.lubelskiego i wspólne wypracowanie programu staży zaw.2)Wyposażenie uczestników proj.w dodatkowe kwalifikacje zaw. (kursy z
nowoczesnej elektroniki)powiązane z profilem kształcenia uczniów i zwiększające ich szanse na rynku pracy. 3)Organizację szkolenia LINUX umożliwiającym
uczniom uzyskiwanie i uzupełenienie wiedzy i umiejętności zaw.oraz nabycie kompetencji zawodowych. 4)Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w sprzęt do
pracowni zaw.przy jednoczesnym dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy. 5)Realizację staży zaw.w rzeczywistych
warunkach pracy dla 120uczniów/c na podst.Programu Staży uwzględniającego nabyte w czasie proj.kwalifikacje i kompetencje.6)Organizację kursów dla
4nauczycieli.Proj.będzie realizowany w okresie X 2018-IX 2020.Rezultatem proj.jest nabycie kwalifikacji zaw. potwierdzonych certyfikatami przez uczniów i
nauczycieli po kursach z nowoczesnej elektroniki(IPC,BGA,ESD).Dzięki nabytym kwalifikacjom młodzież ma otwartą drogę do pracy w firmach korzystających z
rozwiązań ICT.Proj.wykorzystuje pozytywnie zweryfikowany produkt w ramach proj.innowacyjnego POKL 2007-2013-Szkoła innowacyjna i
konkurencyjna–dostosowanie oferty szkolnictwa zaw.do wymagań lokalnego rynku pracy w zakresie zastosowania w proj.innowacyjnego podejścia do tworzenia
programu staży zaw.dostosowanego do wymagań pracodawców,organizacji specjalis.zajęć pod potrzeby firm ukierunkowanych na rozwój kompetencji
kluczowych, kompleksowe wyposażenie pracowni zaw.

RPLU.12.04.00-06-0035/17

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 999 679,04

1 999 679,04

1 699 727,18

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces.

Celem głównym P jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych N i ucz. w 12 Szkołach RPLU.12.04.00-06-0036/16
Zawodowych(SZ) prowadzonych przez ML oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych P. Projektem zostaną objęci N i ucz. z 12 szkół zawodowych z
Lbn. Zadania planowane do realizacji w P: -Organizacja staży i praktyk zawodowych dla ucz.oraz wizyt studyjnych/warsztatów u pracodawców dla ucz. i N.
Doskonalenie N przedmiotów zawodowych, Wdrażanie nowych innowacyjnych form nauczania zawodowego; Zwiększenie dostępu ucz. i N do nowoczesnych
technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi; Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie ucz. w zakresie zdobywania dodatkowych
uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy; Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych Wskaźniki rezultatu: Liczba N kształcenia zawodowego,
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (K- 75 M -48 O -123); Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS [szt.](12 szkół zawodowych) Wskaźniki produktu: Liczba ucz. szkół i placówek kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] (K- 308 M -1170 O -1478) ; Liczba N kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki
zawodu objętych wsparciem w programie [osoby]( K- 75 M -48 O -123) ; Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i
materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.] (12 )

GMINA LUBLIN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

12 128 800,41

12 128 800,41

10 309 480,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2019-09-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.12.04.00-06-0032/16

Młodzi Zawodowcy przyszłością Lubelszczyzny

CELEM GŁÓWNYMprojektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dzięki wzrostowi umiejętności zawodowych 50 uczniów (48M, 2K) i
7 nauczycieli (5K, 2M) w Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (ZSB) poprzez wysokiej jakości kursy i szkolenia zawodowe, staże
dla uczniów oraz doposażenie pracowni w okresie 10.2018 - 9.2020 r. GŁÓWNE REZULTATY:Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 7 os.Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1 szt.Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 40 os. GRUPĄ
DOCELOWĄ (GD)projektu są osoby fizyczne zamieszkujące w województwie lubelskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):50 uczniów (2K,48M) oraz7
nauczycieli kształcenia zawodowego (5K, 2M) z Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (ZSB). Min.50% uczestników projektu to
osoby zamieszkujące tereny wiejskie (tj. słabo zaludnione zg. z klasyfikacją Regulaminu Konkursu) - KP3. . ZADANIA:DOPOSAŻENIE PRACOWNI PRZEDMIOTÓW
ZAWODOWYCHWSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELIWZROST WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH UCZNIÓW ORAZ NABYWANIE DODATKOWYCH
UPRAWNIEŃSTAŻE UCZNIÓW U PRACODAWCÓW.

Dobre wykształcenie - Lepsza Praca

RPLU.12.04.00-06-0036/17

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

894 663,62

894 663,62

760 464,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Celem gł. proj jest podniesienie atrakcyj., jakości i efektywn. kształc. zawod. w Technikach Zespołu Szkół Ponadg.(Technikum: fryzjerskim, żywnienia i usług
RPLU.12.04.00-06-0037/16
gastronomicznych, informatycznym, pojazdów samochodowych) prowadz. przez Powiat Parczewski w wyniku, którego zwięk. zostaną szanse na zatrud.
228uczniów(90K,138M) na lokal. i region. rynku parcy po zakończ. przez nich procesu kształc. do dnia 31.08.2018r. poprzez realiz. kompleks. progr. rozwoju
kształ. zawod. Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej: -4 szkół Zespołu Szkół Ponadg.-ZSP(tj. Technikum: fryzjerskim, żywnienia i usług
gastronomicznych, informatycznym, pojazdów samochodowych) prowadzonych przez Powiat Parczewski -240uczniów(95K,145M) klas I-IV kształcących się w ww.
technikach (ZSP) w kierunkach: fryzjerskim, żywnienia i usług gastronomicznych, informatycznym, pojazdów samochodowych -11 nauczycieli(6K5M) zaw. i
instruktorów praktycznej nauki zawod. kształcących w ww. ZSP w technikach objętych proj Projekt zakłada objęcie i realizację kompleksowego programu rozwoju
kształcenia zawodowego na rzecz szkół, uczniów i nauczycieli, który obejmuje następujące formy: 1/ Doposażenie ZSP/techników (poprzez zakup
sprzętu/materiałów dydaktycznych do pracowni praktycznych nauk zawodów dla Technikum: fryzjerskim, żywnienia i usług gastronomicznych, informatycznym,
pojazdów samochodowych 2/ Dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla uczniów technikum: fryzjerskim, żywnienia i usług gastronomicznych,
informatycznym, pojazdów samochodowych 3/ Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności nauczycieli zaw. i instruktorów praktycznej nauki zawod. nauczających
w technikum: fryzjerskim, żywnienia i usług gastronomicznych, informatycznym, pojazdów samochodowych 4/ Staże dla uczniów technikum: fryzjerskim,
żywnienia i usług gastronomicznych, informatycznym, pojazdów samochodowych Okres realizacji projektu: 01.04.2017 do 30.09.2018

POWIAT PARCZEWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA
W PARCZEWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 926 480,00

1 926 480,00

1 637 508,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Mistrzowie zawodu - wykwalifikowani absolwenci kierunków Technik Informatyk i Technik Weterynarii Technikum TEB
Edukacja w Lublinie

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 144 Uczniów (74K i 70M) kształcących się na kierunku Technik Informatyk i Technik
Weterynarii w Technikum TEB Edukacja w Lublinie poprzez udział w dodatkowych specjalistycznych kursach zawodowych i stażach zawodowych
rekomendowanych przez pracodawców oraz wzrost kwalifikacji zawodowych i 6 nauczycieli kształcenia zawodowego (1K i 5M) zatrudnionych w Technikum TEB w
Lublinie w ramach projektu trwającego w okresie od 01.09.2018r. do 30.09.2020r. W ramach proj.zrealizowane będą nast. zadania: 1. Podniesienie kompetencji
nauczycieli kształcenia zawodowego Technikum TEB Edukacja w Lublinie 2. Szkolenia zawodowe dla Uczniów kierunku Technik Informatyk Technikum TEB
Edukacja w Lublinie 3. Szkolenia zawodowe dla Uczniów kierunku Technik Weterynarii Technikum TEB Edukacja w Lublinie 4. Wysokiej jakości staże zawodowe
dla Uczniów Technikum TEB Edukacja w Lublinie Projekt skierowany jest do Uczniów/Uczennic kształcących się w Technikum TEB Edukacja w Lublinie na kierunku
Technik Informatyk oraz Technik Weterynarii. Realizacja niniejszego projektu rozwiązuje następujący problem: deficyty w doświadczeniu zawodowym i
umiejętnościach praktycznych absolwentów wchodzących na rynek pracy. Efektem zrealizowania założeń projektu nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i
kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego przez 144 Uczniów/Uczennic (74K i 70M) Technikum TEB Edukacja w Lublinie
oraz podniesienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego (1K i 5M) zatrudnionych w Technikum TEB w Lublinie.

RPLU.12.04.00-06-0037/17

TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 372 998,00

1 372 998,00

1 167 048,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowoczesna edukacja zawodowa

Gł. zdiagnozowanym problemem na który odpowiada P jest niedostosowanie systemów kształcenia i szk. zaw. w ZSnr 2 w Szczebrzeszynie do potrzeb rynku pracy.
Celem P realizowanego w Partnerstwie ZSnr2 i Syntea S.A. jest poprawa, jakości kszt. i dopasowanie systemów kształcenia i szk. do potrzeby rynku pracy w ZSnr2
w Szczebrzeszynie do 30.11.2018r mierzona poprzez wyniki badań wśród pracodawców lokalnego rynku pracy (poprawa o min. 1 pkt w 5-ciu st. skali w stosunku
do badania na początku realizacji projektu) -zgodnie z celem szcz. PI 10iv RPO WL. Projekt skierowany jest do 72 ucz. (30K i 42 M) i 9 naucz. zawodu(5K, 4M).Cele
szczegółowe: 1. Dostosowanie oferty eduk ZSnr2 poprzez realizację certyfikowanych szkoleń oraz zajęć specjalistycznych we współpracy z otoczeniem społ - gosp.
dla 72 Ucz. do VI 2018r. 2. Dostosowanie kwalifikacji 9 NA. zaw. ZSnr2 do wym. r. pracy w formie szkoleń do VII 2018r. 3. Zwiększenie szans na zatrudnienie 20
ucz ZSnr2 poprzez realiz. staży i praktyk we wsp. z pracodawcami do VIII 2018 4. Dostosowanie oferty kszt. ZSnr2 poprzez zakup nowocz. wyposażenia pracowni
do VIII 2017 Cel zostanie zrealiz.poprzez powiązanie typów działań zg. z tym p. zapewnia kompleksowe wsparcie (kryt. form. spec. nr 6): a) zwięk. wsp. szk z prac.
m. in.organiz. wysokiej jakości staży d) dod. zajęć umożliwiających ucz. uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zaw., e) wsparcia ucz. w zakresie
zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, f) wyposażenia pracowni przedmiotów zaw., Po zakończeniu szk. każdy UP
przystąpi do egz. zew. VCC co umożliwi walidację kompetencji. Rez. będzie uzyskanie komp. i kwalifikacji zaw. przez 71 UP (zdiagnozowaliśmy ryzyko, iz 15% ucz.
może nie ukończyć wsparcia), potw. uzyskaniem certyfikatu a efektem poprawa jakości kształ. i lepsze dopasowanie kształ. do potrzeb r. pracy ( efekt mierzony
opiniami prac.). Wsparcie jest realiz. z uwzg. indyw. potrzeb rozw. i eduk. oraz moż. psychofiz. U

RPLU.12.04.00-06-0039/16

POWIAT ZAMOJSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. DR Z. KLUKOWSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

336 880,00

336 880,00

286 348,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Szkoła nowych możliwości

Celem głównym projektem jest wzrost szans na zatrudnienie 100(35K) Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie poprzez
RPLU.12.04.00-06-0039/17
poprawę efektywności kształcenia, w tym udział U/U w stażach/praktykach zawodowych, szkoleniach oraz zaj. specjalistycznych, jak również poprzez
podniesienie kompetencji 16(8K) nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni szkolnych w okresie od 01.08.2018 do 31.08.2019. Grupę
docelową stanowi 100 (35K) Uczniów/Uczennic Technikum i Szkoły Branżowej oraz 16 nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w ZSP nr 1. Główne
rezultaty projektu: • 100 (35K) Uczniów/Uczennic weźmie udział w zaj.dodatkowych/kursach/szkoleniach • 40 (26K) Uczniów/Uczennic odbędzie staż/praktykę
zawodową • 16 (8K) nauczycieli weźmie udział w zajęciach specjalistycznych • 2 placówki szkolne w ramach ZSP nr 1 zostanie doposażone w sprzęt i materiały
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego Projekt obejmuje: 1.Realizację staży i praktyk zawodowych 2.Zajęcia uzupełniające wiedzę
Uczniów/Uczennic z przedmiotów zawodowych (Akcja-kreacja, Tajniki prowadzenia firmy, Rozliczenia z ZUS - kurs dla przyszłych przedsiębiorców, Nowoczesny
kucharz, Język angielski/niemiecki biznesowy, Renowacja samochodu zabytkowego, Nowy STAR25, Gastro POS, Skóra i włosy oczami chemika i biologa) 4. Zajęcia
specjalistyczne dające dodatkowe uprawnienia (Kurs obsługi kasy fiskalnej,Cukiernik, Barista I+IIst,Kuchnia molekularna, Spawanie metodą MAG(135) i TIG(141),
Stylizacja paznokci metodą żelową Ist. i metodą hybrydową,Szkolenia diagnostyczne, Kurs obsługi wózka widłowego, Prawo jazdy kat.B) 5. Zajęcia specjalistyczne
dla nauczycieli kształcenia zawodowego (Kurs obsługi oprogramowania Gastro POS, Egzamin mistrzowski w zawodzie Cukiernik-Izba Rzemieślnicza, Szkolenie
Rachunkowość budżetowa, Szkolenie wykorz.e-zasobów i e-podr w kszt. zawodowym,staż w placówce ZUS) 6. Wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 035 605,74

1 035 605,74

880 264,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompetencje w zawodzie drogą do kariery

Celem p. jest poprawa, jakości kształcenia w 4 szk. (CEL DLA SZK.) prowadzących kształcenie zaw. w ZS3 i ZS4, zwiększenie szans na r. pracy310(75K, 235M)
RPLU.12.04.00-06-0040/16
uczniów szkół objetych proj. na rynku pracy (CEL DLA UCZ.) oraz podniesienie kompetencji 21N (9K, 24M) (CEL DLA NAUCZ.) sz.objętych p. do 31.09.2019r. P. jest
realizowany w partn. przez Powiat Tomaszowski w ZS3 i ZS4 (kryt. form. spec. nr 5) oraz Syntea S.A. W ramach p. w obu szkołach odbęda sie 1. Staże zaw. dla
łącznie 111 os., 2. Szk. podnoszace komp. i kwalifi. m.in.w systemie VCC - Programy biurowe w administracji, Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i
3D, Administrator sieci komputerowych, Podstawy techniki światłowodowej, Barman, Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Monter instalacji
fotowoltaicznych, Kurs obróbki obrazu z elementami fotografowania dla branży informatycznej, Kucharz dla branży gastronomicznej. 3. Szkolenie nauczycieli
zawodu w zakresie: Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC, Obsługa programu SOLDCAM, Podstawy techniki światłowodowej,
Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D. 4. Doposażenie pracowni zawod. w ZS3 - prac. prz. zawodowych: kucharz, technik żywienia i usług
gastronomicznych, barman, kelner, sporządzanie i ekspedycja potraw kuchni europejskich, t. informatyk, technik teleinformatyk, technik ekonomista, w ZS4 pracownia aplikacji internetowych, pracownia urządzenia techniki komputerowej. Rezultatem realizacji projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi w szkołach
problemami, będzie podniesienie komp. uczniów w najbardziej pożądanych na rynku pracy obszarach, podniesienie kwalifik. zawodowych nauczycieli oraz
zwiększenie udziału potencjalnych pracodawców w procesie kształcenia i doposażenie SZ w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt zakłada kompleksowe
wsparcie, tj. co najmniej doposażenie szkół objętych wsparciem w projekcie, przeszkolenie nauczycieli oraz organizację staży i/lub praktyk dla ucz. u
pracodawców.(kry

POWIAT TOMASZOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 622 949,12

1 622 949,12

1 379 506,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-01

2019-09-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

„ZAWODOWCY – program doskonalenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w
Puławach”

Edukacja zaw. to jedno z priorytet.zadań oświaty i istotny element organiz.życia społ.-gosp.Postęp technolog.i stały rozwój gosp.opartej na wiedzy generują
RPLU.12.04.00-06-0040/17
potrzebę wypełnienia rynku pracy wysoko wykwalifik.absolwentami szkół zaw.,wyposaż.w umiejętn.zgodne z oczekiwaniami PD. W odpow.na te wyzwania
Partnerzy przygotowali proj.,w ramach którego wsparciem zostanie objętych 50 U (4 uczennice i 46 uczniów) Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w
Puławach oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego uczących w ww.szkole. Projekt realizowany w okresie I-XII 2019r. na terenie woj.lubelskiego (Puławy).
Celem gł.proj.jest podniesienie do XII 2019r. poziomu kwalifikacji i doświadczenia zaw. 50 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
przyczyniające się do zwiększenia ich zdolności do zatrudnienia dzięki wzmocnieniu jakości i rozszerzeniu oferty edukacyjnej ww.szkoły,tj.poprzez jej
doposażenie w sprzęt/materiały dydakt.oraz aktualizację wiedzy nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Proj. zapewnia kompleksowe
wsparcie,tj.:doposażenie szkoły objętej wsparciem w projekcie w sprzęt/materiały dydakt.niezbędne do realizacji kształcenia zaw.iaktualizację wiedzy nauczycieli
i instruktorów praktycznej nauki zawodu,orazorganizację staży i/lub praktyk dla U u pracodawców. Proj. realizuje typ proj.: a, d, e, f. Wsparcie w proj.
obejmuje:WSPARCIE UCZNIÓW W ZAKRESIE ZDOBYWANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH ICH SZANSE NA RYNKU PRACY- ZADANIESTAŻE ZAWODOWE
UCZNIÓW U PRACODAWCÓW – ZADANIE 2DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW–ZADANIE 3KURSY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA
ZAW.– ZADANIE 4DOPOSAŻENIE PRACOWNI I WARSZTATÓW SZKOLNYCH W NOWOCZESNY SPRZĘT I MATERIAŁY DYDAKT.– ZADANIE 5. Główne rezultaty proj.:Nabycie
kompetencji zaw. przez 10 nauczycieli ZS2 po opuszczeniu programuNabycie dodatkowych kwalifikacji zaw. przez min.45 uczniów ZS2Prowadzenie procesu
kształcenia zaw. z wykorzystaniem doposażenia zakupio

POWIAT PUŁAWSKI/ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W
PUŁAWACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

630 400,00

630 400,00

535 840,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Aktywni zawodowcy. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Trawnikach

Gł. zdiagnozowanym problemem na który odpowiada P jest niedostosowanie systemów kształcenia i szk. zaw. w ZS w Trawnikach do potrzeb rynku pracy. Celem P RPLU.12.04.00-06-0041/16
realizowanego w Partnerstwie ZS w Trawnikach i Syntea S.A. jest poprawa, jakości kształcenia i dopasowanie systemów kształcenia i szk. do potrzeby rynku pracy
w ZS w Trawnikach do 31.08.2018r mierzona poprzez wyniki badań wśród pracodawców lokalnego rynku pracy (poprawa o min. 1 pkt w 5-ciu st. skali w stosunku
do badania na początku realizacji projektu) -zgodnie z celem szcz. PI 10iv RPO WL. Projekt skierowany jest do 37 ucz. (12 K i 25 M) i 9 naucz. zawodu(5K, 4M).Cele
szczegółowe: 1. Dostosowanie oferty edukacyjnej ZS poprzez realizację certyfikowanych szkoleń oraz zajęć specjalistycznych we współpracy z otoczeniem społ gosp. dla 37 Ucz. do VI 2018r. 2. Dostosowanie kwalifikacji 9 NA. zaw. ZS do wymogów aktualnego rynku pracy w formie szkoleń do VII 2018r. 3. Zwiększenie
szans na zatrudnienie 8 ucz ZS poprzez realizację staży we wsp. z pracodawcami do VIII 2018 4. Dostosowanie oferty kszt. ZS poprzez zakup nowoczesnego
wyposażenia pracowni do VIII 2017 Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację powiązanych typów działań: a) zwiększenia współpracy szkoły z pracodawcami
m. in.organizację wysokiej jakości staży d) dod. zajęć umożliwiających ucz. uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zaw., e) wsparcia ucz. w zakresie
zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, f) wyposażenia pracowni przedmiotów zaw., zg. z tym projekt zapewnia
kompleksowe wsparcie (kryt. form. spec. nr 6) Po zakończeniu szk. każdy UP przystąpi do egz. zew. VCC lub inny równow. co umożliwi walidację kompetencji. Rez.
będzie uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zaw. przez 9 naucz.i 32 ucz. (zdiagnozowaliśmy ryzyko, iz 15% ucz. może nie ukończyć wsparcia), potw. uzyskaniem
certyfikatu a efektem poprawa jakości kształ. i lepsze dopasowanie kształ. do potrzeb rynku pracy ( efekt mierzony opiniami p

POWIAT ŚWIDNICKI /ZESPÓŁ SZKÓŁ W TRAWNIKACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

309 347,50

309 347,50

262 945,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2018-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Wachlarz kompetencji zawodowych - II edycja

Celem gł. proj jest podniesienie efektyw., jakości i atrakcyj. kształc. zawod. w 2 szkołach prowadz. przez m. Zamość(technikum nr1,techn nr3) w wyniku, którego
zwiększone zostaną szanse na zatrudn. 535 uczniów (155K, 380M) na lokalnym i region. rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształc. do dnia
31.08.2020r. poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju kształc. zawodowego. Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej: -2 szkoły tj.
technikum nr 1 (w ZSP nr1), technikum nr 3 (w ZSP nr3), -255 uczniów(145K, 110M) kształcących się w technikum nr 1 (ZSP nr1) i 280 uczniów (10K, 270M)
kształcących się w technikum nr 3 (ZSP nr3) , prowadzonych przez Miasto Zamość -47nauczycieli(6K,41M) zaw. i instruktorów praktycznej nauki zaod.
kształcących w ww. szkołach Projekt zakłada objęcie i realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkół, uczniów i nauczycieli,
który obejmuje następujące formy: 1/ Doposażenie szkół poprzez zakup sprzętu/materiałów dydaktycznych do pracowni praktycznych nauk zawodów dla
technikum nr 1(ZSP nr1), technikum nr 3 (ZSP nr3), 2/ Dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla uczniów technikum nr 1(ZSP nr1), technikum nr 3
(ZSP nr3), 3/ Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności nauczycieli zaw. i instruktorów praktycznej nauki zawod. nauczających w technikum nr 1(ZSP nr1),
technikum nr 3 (ZSP nr3), 4/ Staże dla uczniów u pracodawców Okres realizacji projektu: 013.09.20178 do 31.08.2020

RPLU.12.04.00-06-0041/17

SOLVA S.C. I. SAMODULSKI T. KISIEL

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

4 499 820,05

4 499 820,05

3 824 847,04

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-09-03

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kompetencje zawodowe - szansą na lepsze jutro.

Celem gł. proj jest podniesienie efektyw., jakości i atrakcyj. kształc. zawod. w Technikum nr 1 ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej, w wyniku, którego zwiększone zostaną
szanse na zatrudn. 300 uczniów(140K,160M) na lokalnym i region. rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształc. do dnia 31.08.2020 r. poprzez
realizację kompleksowego programu rozwoju kształc. zawodowego. Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej: - Technikum nr 1 ZSZ nr 1 w Białej
Podlaskiej, -300 uczniów(160K, 140M) ww. Technikum nr 1 ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej, -20 nauczycieli zaw. kształcących w ww.Technikum nr 1 ZSZ nr 1 w Białej
Podlaskiej. Projekt zakłada objęcie i realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkoły, uczniów i nauczycieli, który obejmuje
następujące formy: 1/ Doposażenie szkół poprzez zakup sprzętu/materiałów dydaktycznych do pracowni praktycznych nauk zawodów, 2/ Dodatkowe
kursy/szkolenia specjalistyczne dla uczniów Technikum nr 1 ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej, 3/ Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności nauczycieli zaw.
nauczających w Technikum nr 1 ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej, 4/ Staże dla 150 uczniów u pracodawców. Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

RPLU.12.04.00-06-0042/17

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 970 101,18

1 970 101,18

1 674 586,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Dobre wykształcenie - Lepsza Praca II edycja

Celem gł. proj jest podniesienie atrakcyj., jakości i efektywn. kształc. zawod. w Technikach Zespołu Szkół Ponadg.(Technikum: informatycznym, pojazdów
RPLU.12.04.00-06-0043/17
samochodowych) prowadz. przez Powiat Parczewski w wyniku, którego zwięk. zostaną szanse na zatrud. 150uczniów(5K,145M) na lokal. i region. rynku parcy po
zakończ. przez nich procesu kształc. do dnia 31.08.2020r. poprzez realiz. kompleks. progr. rozwoju kształ. zawod. Projekt skierowany jest do następującej grupy
docelowej: -2 szkół Zespołu Szkół Ponadg.-ZSP(tj. Technikum: informatycznym, pojazdów samochodowych) prowadzonych przez Powiat Parczewski 150uczniów(5K,145M) klas I-IV kształcących się w ww. technikach (ZSP) w kierunkach: informatycznym,pojazdów samochodowych -4 nauczycieli(4M) zaw. i
instruktorów praktycznej nauki zawod. kształcących w ww. ZSP w technikach objętych proj Projekt zakłada objęcie i realizację kompleksowego programu rozwoju
kształcenia zawodowego na rzecz szkół, uczniów i nauczycieli, który obejmuje następujące formy: 1/ Doposażenie ZSP/techników (poprzez zakup
sprzętu/materiałów dydaktycznych do pracowni praktycznych nauk zawodów dla Technikum: informatycznym, pojazdów samochodowych 2/ Dodatkowe
zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla uczniów technikum: informatycznym, pojazdów samochodowych 3/ Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności
nauczycieli zaw. i instruktorów praktycznej nauki zawod. nauczających w technikum: informatycznym, pojazdów samochodowych 4/ Staże dla uczniów technikum:
informatycznym, pojazdów samochodowych Okres realizacji projektu: 03.09.2018 do 31.08.2020

DREXPOL KONSULTING SP Z O O

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

2 250 665,00

2 250 665,00

1 913 065,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-03

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku poprzez
organizację dodatkowych zajęć zawodowych dla 190 uczniów (Technikum nr 2 – 180 os., Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 10 os.), kursów doskonalących i szkoleń
zawodowych dla nauczycieli (9os.) oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych do końca VIII.2018 roku. Grupa docelowa to 190 uczniów (dz. 74, chł. 116)
Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, który prowadzi kształcenie zawodowe, w tym 180 uczniów uczęszcza do Technikum nr 2 (technik żywienia i usług
gastronomicznych – 80 os., techn.hotelarstwa – 40 os., techn.logistyk – 60 os.) oraz do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 (10 os. z kierunku kucharz), które
prowadzą kształ.zawod. i wchodzą w składu ZS nr 1 w Świdniku oraz 9 nauczycieli zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu (K 9). Główne rezultaty: nabycie
kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez 90% nauczycieli i 90% uczniów, objetych wsparciem/projektem Główne zadania, które zostaną zrealizowane w
ramach projektu: 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych 2. Wsparcie
uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy 3. Zwiększenie współpracy Technikum nr 2 i ZSZ nr 4 z
pracodawcami poprzez realizację praktyk zawodowych i staży dla uczniów; wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i szkoleń doskonalących
dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 4. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKU IM. CYPRIANA
KAMILA NORWIDA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

957 737,50

957 737,50

814 076,87

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja

Celem gł. proj jest podniesienie efektyw., jakości i atrakcyj. kształc. zawod. w Technikum Pszczelarskim w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
RPLU.12.04.00-06-0044/17
Praktycznego w Pszczelej Woli kształcącym w zawodzie technik pszczelarz. w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudn. 100 uczniów (45K, 55M) na
lokalnym i region. rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształc. do dnia 31.12.2019r. poprzez realizację programu rozwoju kształc. zawodowego.
Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej: -Technikum Pszczelarskie w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej
Woli -100 uczniów(45K,55M) kształcących się w Technikum Pszczelarskim -5 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu (5M) kształcących w ww. szkole
Projekt zakłada realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkoły, uczniów i nauczycieli, który obejmuje następujące formy: 1/ Doposażenie 1
szkoły - technikum Pszczelarskiego poprzez zakup sprzętu/wyposażenia 2/ Dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla 100 uczniów 3/ Szkolenia/kursy
doskonalące umiejętności dla 5 nauczycieli/instruktorów 4/ Staże dla 60 uczniów technikum pszczelarskiego Okres realizacji projektu: 01.01.2020 do 30.09.2021

SOLVA S.C. I. SAMODULSKI T. KISIEL

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 197 480,00

1 197 480,00

1 017 858,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2020-01-01

2021-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Krok w zawodową przyszłość

Cel główny: Zwiększone szanse edukacyjne i kompetencje zawodowe u 350 U (226K i 124M) oraz 14 N (10K i 4M) TZ im. Wincentego Witosa w ZS w Janowie Lub. do RPLU.12.04.00-06-0045/16
31.12.2019 r. Grupa docelowa:350 U (226K i 124M) TZ14 N (10K i 4M) TZ P zakłada kompleksowe wsparcie dla U i N ZS (kr. form.spec.6) polegajace na realizacji
zadań:Zajęcia specjalistyczne/kursy (Typ I -d,e)Staże dla U (Typ I-a)Doskonalenie N (Typ I - a,b)Doposażenie pracowni (Typ I-f) Rezultaty:14 N kształcenia zaw.
uzyska kwalifikacje/kompetencje po zakończeniu P przez udział w różnych kursach (zad. 3),TZ będzię wykorzystywać doposażenie 6 pracowni zakupionych dzięki
EFS (zad.4),180 U TZ (90 U w miejscu zam. i 90 poza) weźmie udział w stażach u pracodawcy i otrzyma styp. stażowe (zad. 2),350 U zdobędzie nowe
kwalifakcje/kompetencje wybierając spośród 22 kursów (łącznie wydanych zostanie 780 zaświad.). Każdy U może wziąć udział w więcej niż 1 kursie (zad.1),7 N
weźmie udział w stażach u pracodawcy (zad.3),1N ukończy studia podypl. zaw. (zad.3). Realizacja P rozpocznie się w 01.06.2017r., ponieważ chcemy objąć
wsparciem U kl. IV (staże, kursy), którzy mogą uczestniczyć w P tylko do 31.08.2017. Działania podejmowane w P są uzupełnieniem działań TZ i swoim programem
wykraczają poza ramy działań prowadzonych statutowo przez TZ, nie zastępują obowiązkowego finansowania i są zgodne z prawem krajowym, PZP, SZOOP.
Zostanie nawiązana współpraca z pracodawcami w celu dostosowania oferty eduk. ZS do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy z wykorzystaniem
ogólnopolskich, regionalnych badań, analiz i prognoz oraz z uwzględ. informacji ilościowych i jakościowych dostępnych za pośrednictwem portalu EU Skills
Panorama (kr.for spec 3).

POWIAT JANOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ W JANOWIE LUBELSKIM/TECHNIKUM ZAWODOWE
IM. WINCENTEGO WITOSA W JANOWIE LUBELSKIM

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 955 606,03

1 955 606,03

1 662 265,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Edukacja zawodowa na piątkę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie

Celem gł. p jest poprawa jakości standardów kształcenia zawod. w ZSP Nr 2 Krasnymstawie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej zwiększającej szanse na ryku
pracy 368 uczniów Technikum Nr 2 wchodzącycego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie, doposażenie pracowni zawodowych ww.
szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, a także podniesienie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu do
28.06.2019r. Zaplanowane w ramach projektu działania powstały w oparciu o DIAGNOZĘ potrzeb i plan rozwoju szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ZSP
Nr 2 w Krasnymstawie Wskaźnik rezultatu: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS -1 szt. Liczba
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu5 os. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby] - 72 Gr.docelowa: Technikum Nr 2 w Krasnymstawie, uczniowie
oraz nauczyciele kształcenia zawodowego ww. szkoły. Projekt jest skierowany do szkoły prowadzących kształcenie zawodowe, które w prowadzonych przez siebie
zawodach osiągają wyniki egzaminów końcowych wyższe niż średnia dla województwa lubelskiego (kryt. premiujace nr 4) oraz prowadzą kształcenie zawodowe w
zawodach związanym z inteligentnymi specjalizacjami regionu RSI - (kryt. p.1) Zadania: 1) Staże zawodowe dla uczniów u pracododawców (we współpracy). 2)
Zajęcia dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. 3) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne
umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawod. 4) Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie tematyki związanej z
nauczanym zawodem. 5) Wyposażenie warsztatów oraz pracowni szkolnych zgodnie z rekomendacją KOWZiU odpowiednio do potrzeb rynku pracy w tym branż
strategicznych dla regio

RPLU.12.04.00-06-0046/16

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. B.
GŁOWACKIEGO W KRASNYMSTAWIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 120 626,00

1 120 626,00

952 532,10

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-01

2019-06-28

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Edukacja przyszłości w Nałęczowie

CEL: Zwiększenie szans na zatrudnienie 60U(25K,35M), wzrost kompetencji 6N/IPNZ (5K,1M) oraz wzrost jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 2 w
Nałęczowie(T,ZSZ,SB), m.in. poprzez zaj. specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne dla U, szkol. dla N oraz doposażenie bazy dydakt. ww. szkół do 31.08.2020r. Główne
rezultaty: Liczba N kształcenia zawodowego oraz IPNZ, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-6; L. szkół i placówek
kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS-3; ?GD jest: A)60U(25K,35M), z T,ZSZ i SB wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w
Nałęczowie.?B)6N zawodu/ instruktorów praktycznej nauki zawodu(5K,1M) z ww. szkół. Zadania: ?1. Wsparcie dla N? 2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla U i
doposażenie pracowni? 3. Kursy kwalifikacyjne dla U.? 4. Staże i praktyki 5. Współpraca z otoczeniem naukowo-gospodarczym

RPLU.12.04.00-06-0046/17

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

692 987,50

692 987,50

589 039,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowoczesna edukacja zawodowa szansą na rynku pracy

CEL: Zwiększenie szans na zatrudnienie 75U(38K,37M), wzrost kompetencji 5N/IPNZ (3K,2M) oraz wzrost jakości kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca
Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym(T i ZSZ), m.in. poprzez zaj. specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne dla U, szkol. dla N oraz doposażenie bazy dydakt. ww. szkół do
31.08.2020r. Główne rezultaty: Liczba N kształcenia zawodowego oraz IPNZ, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-5; L.
szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS-2; ?GD jest: A)75U(38K,37M), z T i ZSZ wchodzących w skład Zespołu
Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym??B)5N zawodu/ instruktorów praktycznej nauki zawodu(3K,2M) z ww. szkół. Zadania: ?1. Wsparcie dla
N? 2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla U i doposażenie pracowni? 3. Kursy kwalifikacyjne dla U.? 4. Staże i praktyki 5. Współpraca z otoczeniem naukowogospodarczym

RPLU.12.04.00-06-0047/17

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

839 263,75

839 263,75

713 374,18

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

RPLU.12.04.00-06-0044/16

Nowe umiejętności - nowe możliwości

CEL GŁÓWNY: Wyższa jakość kształcenia zawodowego w 2 szkołach prowadzonych przez ZDZ w Lublinie(Technikum ZDZ i Branżowej Szkole I stop.
Przyzakładowej ZDZ) z terenu woj.lubelsk. poprzez doposażenie szkolnych pracowni przedmiot.w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne,zapewnienie 68
(51K,17M) uczniom praktyk zawodowych i staży oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uzyskanie dodatkowych uprawnień i zwiększenie
ich szans na rynku pracy,a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 11 nauczycieli w terminie do 31.08.19 r.
Działania zaplanowane w ramach projektu są spójne z celem szczegół. działania 12.4 RPO WL i przyczynią się do poprawy jakości kształcenia zawodowego,w
tym w zawodów wpisujących się do sektorów szybkiego wzrostu(przemysły kreatywne). Projekt zgod.z PZP, prawodawstwem krajowym, SZOOP RPOWL 201420, polit. i zasad.wspólnotowymi(zasadą rownych szans i niedyskryminacji, w tym dostęp dla os.z niepełnospraw.) i koncepcją zrównoważonego rozwoju.
P bez pomocy publicz.

RPLU.12.04.00-06-0048/16

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

667 834,77

667 834,77

567 659,55

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych Nr 2 im. B. Głowackiego w
Krasnystawie

Celem gł. p jest poprawa jakości standardów kształcenia zawod. w ZSP Nr 2 Krasnymstawie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej zwiększającej szanse na ryku
pracy 340 uczniów Technikum Nr 2 wchodzącycego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie, doposażenie pracowni zawodowych ww.
szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, a także podniesienie kompetencji zawodowych 15 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu do
31.10.2019r. Zaplanowane w ramach projektu działania powstały w oparciu o DIAGNOZĘ potrzeb i plan rozwoju szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ZSP
Nr 2 w Krasnymstawie Wskaźnik rezultatu: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS -1 szt. Liczba
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu15 os. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby] - minimum 88 os. Gr.docelowa: Technikum Nr 2 w
Krasnymstawie, uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego ww. szkoły. Co najmniej 50% uczestników projektu to osoby zamieszkujące tereny wiejskie (kryt. p.3) Projekt jest skierowany do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodach związanym z inteligentnymi specjalizacjami regionu RSI - (kryt. p.1)
Zadania: 1) Staże zawodowe dla uczniów u pracododawców (we współpracy). 2) Zajęcia dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień
zwiększających ich szanse na rynku pracy. 3) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawod.
4) Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. 5) Doposażenie warsztatów oraz pracowni szkolnych odpowiednio
do planwanych zajęć dodtkowych, w tym w branżach strategicznych dla regionu (RSI).

RPLU.12.04.00-06-0048/17

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. B.
GŁOWACKIEGO W KRASNYMSTAWIE/TECHNIKUM NR 2

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 640 991,84

1 640 991,84

1 394 843,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Zawodowcy

CEL: Zwiększenie szans na zatrudnienie 36U(18K,18M), wzrost kompetencji 3N(3K,0 M) oraz wzrost jakości kształcenia w Technikum ZDZ w Lublinie- Filia w
Kraśniku, m.in. poprzez zaj. specjalistyczne dla U, szkol. dla N oraz doposażenie bazy dydakt. ww. szkoły do 31.12.2018r. Główne rezultaty: Liczba N kształcenia
zawodowego oraz IPNZ, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-3 L. szkół i placówek kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS-1 GD jest: A) 36U(18K,18M z Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku, z
kierunku „Technik żywienia i usług gastronomicznych”. Jest to SZ, która osiąg. wyniki powyżej średniej w WL. Jednocześnie jest to GD, która ma niskie szanse na
podjęcie zatrudnienia ze względu na: -niedostosowanie wiedzy i umiejętności do potrzeb rynku pracy; -brak odpowiednich, poszukiwanych na rynku pracy
kompetencji -niską jakość kształcenia w SZ wynikającą z niedoposażenia bazy dydakt. -niewystarczającą jakość kształcenia wynikającą z nieadekwatnych do
potrzeb kompetencji i kwalifikacji N. B)3N zawodu/ instruktorów praktycznej nauki zawodu(3K,0M) z ww. szkoły. Jest to GD, która wykazuje deficyty
wiedzy/kompet. m.in. w zakresie carving, nowoczesne techniki kulinarne Są to os. które nisko oc. swoje kompet./kwalifik. z niektórych obszarów i chciałyby je
podwyższyć. Zadania: 1. Kurs dla N-nowe trendy w sztuce kulinarnej. 2. Kurs dla N - Carving – kurs I I II stopnia. 3. Kurs dla N- Szef kuchni. 4. Kurs dla NSommelier. 5. Kurs dla N-Nowoczesne techniki kulinarne. 6. Studia podyplomowe dla N- Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności. 7. Zajęcia
specjalistyczne dla U –Nowoczesne techniki kulinarne. 8. Zajęcia specjalistyczne dla U -Carving I i II stopień. 9. Zajęcia specjalistyczne dla U – Szef kuchni. 10.
Kurs dla U-Barman/kelner. 11. Kurs dla U –Dietetyk. 12. Staże dla U.

RPLU.12.04.00-06-0049/16

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE/ TECHNIKUM ZAKŁADU
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE FILIA W KRAŚNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

465 470,00

465 470,00

395 649,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Pr@ktycznie najlepsi w zawodach

Projekt będzie realizowany przez 2 szkoły: Branżową Szkołę I stopnia oraz Technikum wchodzące w skład ZS w Piaskach gm. Piaski. Organem prowadzącym jest
Powiat Świdnicki. Projekt realizuje cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego 10 iv RPO WL 2014-2020: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół
zawodowych. Projekt będzie realizowany w okresie 3.09.2018–30.09.2021r.Uczestnikami projektu będzie 204 ucz. BS i Technikum (53K,151M). Wsparciem
zostanie objętych 13 n-li przedmiotów zawodowych (6M,7K). W ramach projektu zaplanowano 160 staży dla 100 ucz. Technikum oraz 40 praktyk dla 30 ucz. BS.
13 nauczycieli weźmie udział w 5 rodzajach kursów/szkoleń podnoszących kompetencje merytoryczne i praktyczne oraz 4 typach studiów podyplomowych
związanych z modernizacją oferty edukacyjnej. Uczniowie wezmą udział w 3 formach zajęć specjalistycznych umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i
umiejętności zawodowych-zajęciach bazujących na współpracy z lokalnymi pracodawcami(prowadzonych przez pracowników ASO) i lubels. uczelniami
(laboratoria na wyższych uczelniach) oraz w innowacyjnych zajęciach-konstruowanie pojazdu elektrycznego i konwersja samoch.o napędzie spalinowym na
elektryczny. W celu zwiększenia szans na rynku pracy zostanie zorganizowanych 14 kursów/szkoleń (spawacz metodą TIG, prawo jazdy kat. B,oper. wózków
widł.,oparator HDS,ECDL, AutoCAD,grafika komp., kwalifikacja wstępna,techniki fryzjerskie, wizaż, bezpieczna jazda,naprawa i obsługa klimatyzacji, zabiegi
kosmetyczne,kosm.paznokci; 7z nich certyfikowanych) dla 332 ucz. Uczniowie wezmą udział w wyjazdach na targi branżowe i do fabryk samochodów jako
uzupełnienie kształcenia. Projekt zakłada doposażenie pracowni kształcenia zawod. i zakup materiałów dydaktycznych dla 2 szkół.Projekt ma charakter
kompleksowy. Działania skierowane do uczniów wykraczają poza podstawę program. kształcenia zawodow. Projekt obejmuje swym działaniem wszystkie obszary
wskazane w Diagnozie Szkoły oraz w rekomendacjach

RPLU.12.04.00-06-0049/17

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU/ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIASKACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

3 226 226,10

3 226 226,10

2 742 292,18

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-03

2021-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

START do sukcesu zawodowego

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 2 szkół zawodowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
Oddział w Chełmie z powiatu miasto Chełm: Technikum w Chełmie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie w kontekście poprawy efektywności kształcenia
zawodowego poprzez wsparcie skierowane zarówno do uczniów-134 (70K,64M) jak i nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki
zawodu -7 (5K, 2M) szkół objętych wsparciem oraz doposażenie szkolnych pracowni zawodowych, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia szans na
zatrudnienie ich absolwentów, realizowane do 30.09.2019 r. Projekt obejmuje 10 zadań: Zadanie 1. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych Zadanie 2.
Wsparcie dla nauczycieli Szkół ZDZ o/Chełm Zadanie 3-8. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm w 5 branżach zawodowych - branża
mechaniczna, budowlana, gastronomiczna, fryzjerska i hotelarska Zadanie 9-10. Letnie staże zawodowe/praktyki zawodowe dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm w 5
branżach zawodowych - branża mechaniczna (realizowane u partnera projektu – Przedsiębiorstwo POMIX S.C. W.Tywoniuk&M.Tywoniuk), budowlana,
gastronomiczna, fryzjerska i hotelarska.

RPLU.12.04.00-06-0050/16

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 426 473,60

1 426 473,60

1 212 502,56

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Energia kompetencji II

100 Uczniów/19%K (UZC) Technkum nr 5 (Tech nr 5)w Chełmie wyposażonych -zgodnie z kier. kształcenia i rekomendacjami pracodawców - w
kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawod. oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze, podnoszące ich szanse na zatrudnienie i ułatwiające adaptację na
rynku pracy po zakończeniu edukacji; 8 nauczycieli przedmiotów zawod (N)/1K wyposażonych w wiedzę na temat rzeczywistych warunków pracy (sprzęt,
technologia, organizacja) i nowe kompetencje/kwalifikacje zawod wpływające na podniesienie jakości kształcenia zawod. Grupa docelowa:100 Uczniów/19%K
(UZC) Technkum nr 5 w Chełmie; 8 nauczycieli Tech nr 5 w Chełmie przedmiotów zawodowych. Rezultaty: Projekt ma charakter kompleksowy i obejmie wspraciem
108 os, w tym 100U/19%K i 8N/1K: -100U/19%K, ukończy, zgodnie z kier. kształcenia, zajęcia specjalistyczne i szkolenia umożliwiające im nabycie
kwalifikacji/kompetencji zawod.,wykraczajacych ponad program; z tej liczby 40UCZ weźmie udział w 150-godz. stażach u pracodawców - we współpracy z
pracodawcami zostanie : - 7N weźmie udział w praktykach zawod. u pracodawców metodą job shadowing (po 40h w ciagu 3 lat szkol.), 1N-studia podyplomowe, pracownie zawodowe Tech nr 5 zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zadania: 1.Modernizacja oferty kształcenia - Technik mechanik lotniczy
2.Zajęcia specjalistyczne logistyk-spedytor 3.Zajęcia specjalistyczne pilotaż dronów 4.Zajęcia specjalistyczne - robotyka 5.Zajecia specjalistyczne programowanie przestrzenne 6.Dodatkowe uprawnienia 7.Staże 8.Zajęcia specjalistyczne - kompetencje cyfrowe 9.Podnoszenie kwalifikacji/kompetencji
nauczycieli

RPLU.12.04.00-06-0051/16

MIASTO CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM . KS.
STANISŁAWA STASZICA W CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

493 050,00

493 050,00

419 092,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-05-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja

CEL Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku poprzez organizację
dodatkowych zajęć zawodowych i staży/praktyk dla 200 uczniów (K - 134, M - 66; Technikum nr 2 – 180 os., ZSZ nr 2/Szoła Branżowa – 20 os.) oraz kursów
doskonalących, sytudiów podyplomowych i szkoleń zawodowych dla nauczycieli (6 os., K - 6) oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych w omawianych
placówkach do końca VIII.2021 roku. GRUPA Grupa docelowa, zgodnie z SZOOP RPO WL 2014-2020 w zakresie 12. Osi priorytetowej, Dz. 12.4, to 200 uczniów (dz.
134, chł. 66) Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, który prowadzi kształcenie zawodowe, w tym 180 uczniów uczęszcza do Technikum nr 2 i kształci na
kierunkach:t. żywienia i usług gastronomicznych 80 UPt. hotelarstwa – 40 UPt. logistyk – 40 UPt. obsługi turystycznej 20 UP oraz 20 uczniów ZSZ nr 2/Szkoła
Branżowa (20 UP/10K - kucharz/piekarz/cukiernik) i 6 n-li zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu (K 6). ZADANIAZajęcia dla uczniówWizyty
stydyjneRealizacja praktyk/staży w przedsiębiorstwachZajęcia dla nauczycieliWyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych lub warsztatów z kierunków
objętych wsparciem w projekcie REZULTATY Min. 160 uczniów podniesie swoje kwalifikacje zawodowe, 6 nauczycieli podniesie kwalifikacje/kompetencje
zawodowe, 2 placówki zostaną doposażone.

RPLU.12.04.00-06-0051/17

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA
W ŚWIDNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

4 110 735,81

4 110 735,81

3 494 125,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-03-01

2021-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 200 uczniów (140K i 60M) szkół objętych projektem poprzez umożliwienie im zdobycia nowych
umiejętności, dodatkowych kwalifikacji (kursy, szkolenia, zajęcia dodatkowe) i zwiększenie współpracy z potencjalnymi pracodawcami (staże zawodowe) oraz
poprawę jakości kształcenia (doposażenie pracowni zawodowych) w dwóch szkołach prowadzących kształcenie zawodowe objętych projektem, a także
podniesienie kompetencji 4 nauczycieli (2K i 2M) szkół objętych projektem do 31.07.2019 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych zadań: organizację staży zawodowych dla uczniów u przedsiębiorców dla 120 osób; - doposażenie pracowni nauki zawodów: technik usług fryzjerskich, technik
informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych; - organizację dla uczniów dodatkowych zajęć, wykraczających ponad podstawę programową przedmiotów
zawodowych; - organizację uczniom kursów, egzaminów, dzięki którym zdobędą dodatkowe kwalifikacje i kompetencje (m.in. objętych certyfikacją VCC) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez uczestnictwo w specjalistycznych
szkoleniach i edukację na studiach podyplomowych. Rezultatami realizacji projektu (zgodnie ze zdiagnozowanymi w szkołach problemami) będzie podniesienie
kompetencji i kwalifikacji uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, zwiększenie udziału potencjalnych pracodawców w procesie kształcenia
(staże zawodowe) oraz doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia kształcenia na wysokim poziomie.

RPLU.12.04.00-06-0052/16

CENTRUM KSZTAŁCENIA "MENTOR" SP. Z O. O. W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 271 700,00

1 271 700,00

1 080 945,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2019-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZiO w Biłgoraju

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Biłgoraju poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, podniesienie kompetencji nauczycieli zawodowych (5K;4M),zwiększenie
zdolności do zatrudnienia 98 uczennic i 32 uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych oraz wysokiej jakości staży zawodowych we współpracy z
otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły w okresie 01.09.2018 -31.08.2020. Grupę docelową stanowi 98 uczennic i 32 uczniów oraz 5 nauczycielek i
4 nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, dalej ZSZiO zamieszkałych, uczących się lub pracujących na
terenie województwa lubelskiego Cel realizowany poprzez zadania: - Wyposażenie pracowni zawodowych - Kursy i szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli
zawodu -Zajęcia pozalekcyjne z zakresu prowadzenia firmy - Kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów

RPLU.12.04.00-06-0052/17

GAMMA D. DIDIUK I M. WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 720 252,80

1 720 252,80

1 462 214,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Zawodowi.pl

Wnioskodawcą jest Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie (PW) w partnerstwie z P1-TAWA w Chełmie (Agencja Zatrudnienia i NODN) i P2Restauracja Nova w Chełmie (P2). Projekt (realiz. 9.2017-8.2020) odpowiada na: Indywidualną Diagnozę przeprowadzoną przez PW i zatwierdzoną przez organ
prowadzący m. Chełm 31.03.2016, Plan rozwoju szkoły na lata 2014-2019, rekomendacje pracodawców oraz prognozy dot. zapotrzebowania na zawody branży
gastron., turystycznej, hotelarskiej i fryzjerskiej (badania na portalu EU Skills Panorama)-kryt. 3. Projekt ma charakter kompleksowy, obejmie wsparciem 279
osób, w tym: 264U/72%K i 15N/100%K: - 264U-zgodnie z kier. kształcenia-weźmie udział w zaj. pozalekcyjnych-nabycie kompetencji i kwalifikacji zawod. - 42U
Zasad Szkoły Zawod.nr 4 ukończy praktyki zawod. realizowane w grupach - 130U Technikum nr 4 ukończy staże u pracodawców, w tym dla 110U staże 150-godz. i
dla 20U- staże 300-godz - 2 N przedmiot. fryzjerskich ukończy 40h praktyk zawod. metodą job shadowing w zakładach wykorzystujących najnowsze technologie, w
tym trychologię - 13N przedm. gastron. ukończy 40h zajęć (carving, zdobienie marcepanem, kuchnia molekularna), zrealizow. we współpracy i w pracowniach
WSHiG w Poznaniu. W ramach projektu zostaną doposażone w sprzęt, wyposażenie i pomoce dydakt. pracownie: gastronom., kelnerska, fryzjerskie, hotelarska i
nowo utworzona- turystyczna-kryt.7. Projekt będzie się opierał na współpracy z pracodawcami branż: gastronom.(P2), hotelarskiej, turystycznej i fryzjerskiej w
zakresie: modyfikacji programów przedmiotów zawod., opracowania programów praktyk /stażu, organizacji wysokiej jakości praktyk/staży odpowiadających na
potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz współpracy z partnerem społ-WSHiG w Poznaniu. Wsparcie obejmie ponadto: pokrycie kosztów noclegu,
transportu, zakup odzieży ochron, ryczałt na wyżywienie, 2. śniadania, ubezpieczenie, stypendia

RPLU.12.04.00-06-0053/16

MIASTO CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA
ANDRZEJA JAWORSKIEGO W CHEŁMIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

2 415 294,64

2 415 294,64

2 053 000,44

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Ciekawsza nauka w Bolivarze - łatwiejszy start zawodowy

Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego kwalifikcje i umiejętności uczniów kształcących się w szkołach
zawodowych, tj. technikach i zasad. szkole zawod.+branzowej Szkole I stopnia Zespołu Szkół im. S.Bolivara w Milejowie do potrzeb rynku pracy do 31.08.2020r.
Grupę docelową stanowią uczniowie wszystkich kierunków kształcących się w szkołach, w wieku 15-20 lat, mieszkańcy woj. lubelskiego, w szczególności pow.
łęczyńskiego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, zatrudnieni w ZS im.S.Bolivara. Załozono, iż 15 nauczycieli nabędzie kwalifikacje i kompetencje w toku
szkoleń i studiów podyplomowych, a 70 uczniów nabędzie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (w trakcie kursów, szkoleń i staży). Projekt realizowany we
współpracy z pracodawcami i uczelniami. Pracownie praktycznej nauki zawodu (3 pracownie informatyczne) zostaną doposażone w sprzęt ICT, urządzenia
informatyczne i specjalistyczne programy do praktycz. nauki zawodu. By zwiększyć dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przy dwóch wjeściach do
budynku zostaną wykonane podjazdy dla OzN ułatwiajace dostanie się do szkoły oraz dostosowana łazienka dla OzN. Działania: 1 studia podyplomowe dla 3
nauczycieli: informatyka sledcza-1, rachunk.zarząd.i controlling-1,zarządz. sprzedażą-1. 2 kursy dla 15 nauczycieli: przygotow. dot. nowczesnych technologii w
pracy, kursy SQL w My SQL-1, administrator sieci komputerowych-1, ksiegowośc komputerowa +Płatnik-3 os., 3 wyposażenie pracowni 3: urządzenia
informatyczne, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, 4 staże zawodowe u pracodawców dla 42 uczniów, 5 kursy zawodowe dla 70 uczniów w zakresie
nabywania nowych uprawnień: wózek widłowy, prawo jazdy, kat. B, kurs Excel dla zaawansowanych, AutoCad, zabezpieczenie techniczne i nowe umiejętności:
grafika komputerowa, obsługa kas fiskalnych, specjalizacje gastronomiczne, techniki fryzjerskie. 6 Wizyty studyjne na uczelni wyższej i organizacja Dnia
Zawodowca

RPLU.12.04.00-06-0054/17

POWIAT ŁĘCZYŃSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

713 312,50

713 312,50

606 315,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Z techniką w przyszłość

Wnioskodawcą jest Zespół Szkół Technicznych w Chełmie (PW) w partnerstwie z P-TAWA w Chełmie (Agencja Zatrudnienia i NODN). Projekt odpowiada na ind.
RPLU.12.04.00-06-0055/16
diagnozę PW i zatwierdzoną przez m.Chełm 31.03.2016, Plan rozwoju szkoły na lata 2014-2019, Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli PW, rekomendacje
pracodawców oraz prognozy dot. zapotrzebowania na zawody: mechatronik/elektronik, mechanik pojazdów samochod., informatyk, w tym cyfrowych procesów
graf. (badania na portalu EU Skills Panorama)-kryt. 3. Projekt ma charakter kompleksowy i obejmie wspraciem 247 os, w tym 240U/6%K i 7N/1K: -240U/6%K,
ukończy, zgodnie z kier. kształcenia, szkolenia/warsztaty/kursy, umożliwiające im nabycie kwalifikacji/kompetencji zawod.,wykraczajacych ponad program; z tej
liczby 36U-ZSZ weźmie udział w 150-godz. praktykach zawod, a 150U-Tech ukończy 150-godz staże u pracodawców - we współpracy z PWSZ w Chełmie: 2N ukończy
szkolenia zawod., 1N-studia podyplomowe, - 4N weźmie udział w praktykach zawod. u pracodawców metodą job shadowing (po 40h w 3 latach szkol.) - pracownie
zawodowe PW zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne-KRYT.SPEC nr 7. Do realizacji projektu zostaną zaangażowani pracodawcy woj. lubelskiego (w
uzasadnionych przypadkach - spoza woj.) branż: mechaniczno-budowlanej, informatycznej, elektryczno-elektronicznej oraz samochodowej w zakresie:
opracowania programów i realizacji wysokiej jakości praktyk/staży odpowiadających na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy, modyfikacji programów
nauczania przedmiotów zawod. (kryt. 3). Wspracie obejmie ponadto: pokrycie kosztów noclegu, transportu, zakup odzieży ochronnej, ryczałt na wyżywienie, 2.
śniadania, ubezp., materiały szkol., stypendia.

MIASTO CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IM. GENERAŁA ZYGMUNTA
BOHUSZA-SZYSZKO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

2 460 262,97

2 460 262,97

2 091 223,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Szkoła Umiejętności XXI wieku

CEL: Zwiększenie szans na zatrudnienie 75U(25K,50M), wzrost kompetencji 5N/IPNZ (2K,3M) oraz wzrost jakości kształcenia w ZSZ i T wchodzących w skład Szkoły
Umiejętności w Lubartowie, m.in. poprzez zaj. specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne dla U, szkol. dla N oraz doposażenie bazy dydakt. ww. szkół do 31.12.2020r.
Główne rezultaty: a)Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS-2 b)Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-5 GD to:
a)75U(25K,50M), z ZSZ i T wchodzących w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie(nie są to SZ dla dorosłych) z kierunków: technik mechanik, technik mechatronik
(z T) i wielozawodowej ZSZ (m.in. kucharz, mechanik samochod.) b)5N zawodu/ instruktorów praktycznej nauki zawodu(2K,3M) z ww. SZ Główne zadania: 1.
Wsparcie dla nauczycieli 2. Kursy kwalifikacyjne dla uczniów 3. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów. 4. Praktyki i staże zawodowe

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 692 570,00

1 692 570,00

1 438 684,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-01

2020-12-31

Konkursowy

14 Handel hurtowy i detaliczny

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kwalifikacje przyszłości

Zgodnie z SZOOP w ramach Działania 12.4 RPO WL grupę docelową stanowią: 1) Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych,kursów umiejętności
RPLU.12.04.00-06-0057/16
zawodowych oraz innych kursów umożliwiaj.uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 2) Osoby uprawnione do przystąpienia
do egzaminu zawodowego. z terenu woj.lubelskiego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 120 osób dorosłych(min.60% kobiet),zainteresowanych
uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy,umiejętności i kwalifikacji zawodowych,z obszaru województwa lubelskiego(zamieszkujących na obszarze województwa
lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt jest skierowany wyłącznie do: a) osób powyżej 50-go roku życia i b) osób niskowykwalifikowanych,tj.posiadających kwalifikacje na poziomie co najwyżej ISCED 2. Cel glówny:Nabycie kwalifikacji w zakresie: Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie sieciam lub Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w ramach pozaszkolnych form
kształcenia przez min.80% ze 120 osób dorosłych,z terenu woj.lubelskiego,należacych do grupy docelowej,do 31.07.2018r.,poprzez uczestnictwo w
kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Planowane do osiągnięcia wskaźniki: Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby]-96. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby]-120.
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]-120. Planowane do realizacji zadania: Kwalifikacyjny kurs zawodowy
w zakresie kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami dla 60 UP (4 grupy po śr.15 UP). Kwalifikacyjny kurs
zawodowy w zakresie kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami dla 60 UP (4 grupy po śr.15 UP).

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

660 900,00

660 900,00

561 765,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Lublin stawia na zawodowców

Celem gł. pr. jest podniesienie efekt., jakości i atrakc. kształcenia zaw.mw 4 szk. prowadz. przez M. Lublin (Techn. Drzewne w Zesp.Szkół Budowl.,Techn.
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Transportowo- Komunik. w Zesp.Szkół Transportowo-Komunikacyjnych,Techn. Spec. nr 1 w Spec. Ośrodku Szkolno-Wychow. dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i
Słabo Słyszącej, Techn. Mechaniczne w Lub.Centrum Kształ. Zawod. i Ustawicznego), w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudn. 444 uczn. (44K,
400M) na lokaln. i region. rynku pracy po zakończ. przez nich procesu kształcenia do dn. 31.08.2020 r., jak również zwiększenie szans uczniów 25 szkół
zawodowych z wyłączeniem szkół dla dorosłych prowadzonych przez M. Lublin na rynku pracy w wyniku zwiększenia współpracy szkół zawodowych z
pracodawcami poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadz. Proj. zostaną objęte szkoły zawod.
oraz 444 uczn. i 26 naucz. szkół prowadzonych przez M. Lublin. Zadania 1. Org. staży u pracodawców dla uczniów. 2. Doskonalenie naucz. przedmiotów zawod.. 3.
Zwiększenie dostępu uczn. i naucz. do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi. 4. Org. zajęć specjalis. oraz wsparcie ucz. w
zakresie zdobywania dodatk. uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy. 5. Dopos. pracowni przedmiotów zawod. 6. Platforma wymiany informacji
rozwijającą współpr. między uczniem–szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym. Rezultaty: Liczba naucz. kształc. zawod., którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompet. po opuszczeniu programu (26); Liczba szkół i placówek kształc. zawod. wykorzystujących dopos. zakupione dzięki EFS -4. Wskaźniki produktu: Liczba ucz.
szkół i placówek kształc. zawod. uczestniczących w stażach i praktykach u prac.-408; Liczba naucz. kształcenia zawod. oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
objętych wsparciem w programie -26; Liczba szkół i placówek kształcenia zawod. dopos. w programie w sprzęt i materiały dydakt. niezbędne do realizacji kszt

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

5 919 858,48

5 919 858,48

5 031 879,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-07-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

ZAWODOWO NA START

Celem głów. projektu jest podnies.jakości i atrakcyjności kształcenia zawod.2 szkół zawod. ZDZ w Lublinie Oddział w Chełmie (Szkoły ZDZ) z powiatu m.Chełm:
Technikum w Chełmie (Tech) i Branżowej Szkoły I stopnia w Chełmie (BSI) w kontekście poprawy efektywn. kształcenia zawod. poprzez wsparcie skier.zarówno do
168 ucz.(90K/784M), jak i 4 (2K/2M)nauczycieli kształcenia zawod. i instruktorów prakt. nauki zawodu szkół objętych wsparciem oraz doposaż. szkolnych
pracowni zawod., co w konsekwencji doprow.do zwiększenia szans na zatrudnienie ich absolwentów, realizowane do 31.08.2020 r. Projekt obejmuje 10 zadań:
Zadanie 1. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych i stowrzenie nieosiągalnego na tym oszarze dla uczniów Centrum Zadanie 2. Wsparcie dla
nauczycieli Szkół ZDZ o/Chełm Zadanie 3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm w 4 branżach zawodowych - branży mechanicznej,
budowlannej, fryzjerskiejej i gastronomicznej Zadanie 4. Staże/praktyki zawodowe dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm w 4 branżach zawodowych (j.w.).

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

1 324 171,20

1 324 171,20

1 125 545,52

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej

Cel: wzrost zatrudnialności 155 uczniów (min. 20 kobiet) z Zespołu Szkół Zawodowych w Rykach - szkoły prowadzej kształcenie zawodowe z woj. lubelskim poprzez RPLU.12.04.00-06-0059/17
poprawę jakości kształcenia w technikum informatycznym i szkole branżowej - wchodzących w skład w/w szkoły. Grupa docelowa: Zespół Szkół Zawodowych w
Rykach - szkoła prowadząca kształcenie zawodowe w tym: 1.Technikum Informatyczne: -kier. technik infromatyk: 85 uczniów i 7 nauczycieli przedmiotów
zawodowych 2.Szkoła Branżowa: -mechanik pojazdów samochodowych: 40 uczniów -mechanik-operator maszyn i pojazdów rolniczych: 20 uczniów oraz 6
nauczycieli przed. zaw. w/w kierunków -fryzjer: 10 uczniów Łącznie: 155 uczniów i 13 nauczycieli. Zadania: -wyposażenie uczniów z w/w szkół w dodatkowe
kwalifikacje/umiejętności -realizacja kształcenia praktycznego (staże/praktyki) dla uczniów w rzeczywistych warunkach pracy -wsparcie na rzecz doskonalenia
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zaw. -doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w w/w szkołach. Projekt zakłada
kompleksowe wsparcie, tj. co najmniej: a) doposażenie szkół/placówek oświatowych objętych wsparciem w projekcie w sprzęt i/lub materiały dydaktyczne
niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego i/lub wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych i b) podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli
praktycznej nauki zawodu, oraz c) organizację staży i/lub praktyk dla uczniów u pracodawców. Dzięki realizacji projektu poprawi się jakość oferty ZSZ w Rykach.
Nauczyciele rozwiną kwalifikacje, uczniowie nabędą nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe poprzez udział w kursach i stażach. Projekt realizowany przez
placówkę kształcenia zawodowego, dla której organem prowadzącym jest Powiat Rycki w okresie: 1.IX.2018-30.IX.2020r.

POWIAT RYCKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W
RYKACH

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

2 018 195,35

2 018 195,35

1 715 466,04

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

RPLU.12.04.00-06-0056/17

RPLU.12.04.00-06-0058/17

Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces

Cel: Wzrost zatrudnialności 572 uczniów (min. 241 kobiet) z 9 szkół prowadzych kształcenie zawodowe z woj. lubelskim (z powiatów: Zamość, p. zamojski, p. rycki) RPLU.12.04.00-06-0060/17
poprzez poprawę jakości kształcenia w tych szkołach. Grupa docelowa: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach 1.Technikum: t. budownictwa: 20uczniów (U) w
tym (20mężczyzn-M); t. ekonomista: 45U(40kobiet - M) 2.Szkoła Branżowa: monter zabudowy: 10U(10M) i 1nauczyciel (N) tego zawodu ZS 2 w Szczebrzeszynie: 3.T.:
t. żywienia i usług gastronomicznych: 27U(7M) i 2N; t. mechanik: 20U(20M) i 2N 4.SB: fryzjer: 1U(1K); kucharz: 3U(3K); mechanik pojazdów sam.: 1U(1M) ZSP nr 2 w
Zamościu: 5.T: t mechatronik: 10U(10M) i 2N; t. pojazdów samochodowych: 50U(50M) i 3N; t. żywienia i usług gastro.: 20U(10K) i 5N 6.SB: mechanik pojazdów
sam.: 5N(5M) ZSP nr 4 w Zamościu 7.T.: t budownictwa: 46U(1K) i 3N; t. technologii żywności (cukiernik): 35U(30K) i 4N; t. informatyk: 39U(4K) i 7N; t. geodeta: 35U
(12K) i 3N 8.SB: kucharz: 20U(10K); monter zabudowy: 20U(20M) ZSP nr 5 w Zamościu 9.T.: t. żywienia i usług gastro.: 60U(45K) i 2N; t. architektury: 30U(28K) i 3N;
t. weterynarii: 40U(30K); t. rolnik: 10U(2K); t. mechanizacji rolnictwa: 10U(10M); t. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: 10U(10M). Łącznie: 9 szkół prow. kształ.
zaw., 572U kształcenia zawodowego i 37N przedmiotów zawodowych Działania: -szkolenia zawodowe dla 572uczniów, prowadzące do nabywnia kwalifikacji i/lub
kompetencji -szkolenia związane z nauczanym zawodem dla 37 nauczycieli przedmiotów zawodowych -praktyki/staże zawodowe dla min. 404 uczniów doposażenie pracowni kształcenia zawodu 6 z w/w 9 szkół. Rezultaty: -uzyskanie kwalif. zaw. przez min. 90%uczniów -rozwój kwalifikacji zaw./kompetencji przez
37 nauczycieli -zdobycie dośw. zaw. przez min. 404 uczniów. Projekt realizowany w Partnerstwie: Instutucja Rynku Pracy, działająca na rzecz rozwoju szkolnictwa
zawodowego w woj. lubelskim oraz szkoły prowadzące kształcenie zawodowe i/lub ich organy prowadzące

SYNTEA SPÓŁKA AKCYJNA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

4 876 756,10

4 876 756,10

4 145 242,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2020-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim

Gł. cel proj.: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Rataja i w Zesple Szkół Nr 4 im. J. Dąbrowskiego w
Tomaszowie Lubelskim poprzez: realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, staży i praktyk zawodowych, zajęć na uczelni wyższej oraz szkoleń
certyfikowanych, umożl. zdobycie dodatkowych uprawnień dla 263 uczniów (44dz.+219chł.), a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji zaw. 32 nauczycieli
(15K+17M) oraz wyposażenie pracowni zawodowych do końca VIII.2021r. Gr. docel. zg. z SZOOP RPO WL 2014-2020 w zakresie 12. O.P., Dział. 12.4 Kszt.
zawodowe, to: 263 uczniów (44 dz. + 219 chł.) i 32 n-li/instruktorów prakt. nauki zawodu (15K + 17M), w tym: 120 uczn. (33dz. + 87chł.) i 12 n-li/instruk. prakt.
nauki zaw. (9K+3M) z Techn. w ZS nr 3, który pr. kszt. zaw.: -t. budownictwa (2dz.+ 18chł. =20ucz.) -t. informatyk (1dz.+ 59chł.= 60uczn.) oraz 3K+3M = 6N -t.
hotelarstwa (15dz.+ 5chł.= 20uczn.) oraz 3N-K -t. żywienia i usług gastron. (15dz.+5chł. =20uczn.) oraz 3K-N oraz 118 uczn. (11dz. + 107chł.) i 15 n-li/instruk. prakt.
nauki zaw. (4K + 11M) z Techn. w ZS nr 4, który pr. kszt. zaw.: -t. mechanik 50chł. i 4N (1K+3M) -t. poj. samoch. 1dz.+ 39chł = 40uczn. i 5N (1K+4M) -t. logistyk 10dz.+
10chł.= 20uczn. i 4N (2K+2M) -t. elektryk 8chł. i 2N-M oraz 25 uczn. (25chł.) i 5 n-li/instruk. prakt. nauki zaw. (2K+3M) z ZSZ/SB w ZS nr 4 -mech. poj. samoch. 10chł.
i 2N (1K+1M) -elektrom. poj. samoch. 5chł. i 1N-M -operator obra. skraw. 10chł. i 2N (1K+1M) Gł. rezultaty: nabycie kwalifikacji i kompetencji zaw. przez 29 n-li i
237 uczn., objętych wsp. Gł. zadania, w ramach proj.: -Dod. zaj. specj. umożliwiające uczniom uzysk. i uzup. wiedzy i umiejętności zaw. oraz wsp. uczniów w
zakresie zdobywania dod. uprawnień zwięk. ich szanse na rynku pracy -Podniesienie kwalif. i komp. n-li/ instruktorów prakt. nauki zawodu -Zajęcia dla uczniów
prow. w szkole wyższej -Realizacja staży i praktyk zaw. dla uczn. -Wyp. pracowni prze

POWIAT TOMASZOWSKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

2 463 685,25

2 463 685,25

2 094 132,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-06-01

2021-08-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Zawodowy start w lepszą przyszłość.

CEL PROJKETU: Cel główny: Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej ZS prowadzącej kształcenie zawodowe – służące podniesieniu
RPLU.12.04.00-06-0062/17
zdolności 38 uczniów/nnic (w tym 17 dz) do przyszłego zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji 2 nauczycieli praktycznej nauki zawodu (2K) związanych z
kierunkiem kształcenia zawodowego co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówki do końca 30.09.2019r Projekt jest realizowany
w partnerstwie przez Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej. GRUPA DOC: 1.Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej, 2.
uczniowie kształcący się w powyższych szkołach – 38 U (17K/21M), 3. nauczyciele zawodu z w/w szkoły - łącznie 2 N (2K) DZIAŁANIA: ? organizacja wysokiej jakości
zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży ? dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności
zawodowych, ? wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, ? dostosowanie kwalifikacji
nauczycieli do wymogów aktualnego rynku pracy w formie kursów i studiów podyplomowych ? wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych W ramach
projektu zostaną osiągnięte następujące cele: L. szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS - 1 L. uczniów szkół i
placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach - 23 L. szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i
materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego-1 L. nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 2 OKRES REALIZACJI 01.09.2018-30.09.2019 OBSZAR: powiat kraśnicki, gmina
Gościeradów

ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

511 687,50

511 687,50

434 934,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Nowe kwalifikacje szansą rozwoju

Cel gł.: Nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 80% ze 105 (55K, 50M) niepracujących i pracujących osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych RPLU.12.04.00-06-0063/16
na obszarze województwa lubelskiego, dzięki udziałowi w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zakończonych egzaminem potwierdzającym kwalifikacje
zawodowe T.6 i E3 w okresie od 01.06.2017 do 30.06.2019 r. GD: GD:105(55K, 50M)-(kryterium premiujące nr 5),niepracujących i pracujących os. dorosłych o
niskich kwalifikacjach, w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze woj. lubelskiego(w przypadku os. fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa
lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),będących słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych umożliwiających uzyskiwanie i
uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zadania: 1.Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Kucharz 512001 (kwalifikacja T.6.
Sporządzanie potraw i napojów) – 650 godz. 2.Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Monter mechatronik 742114 (kwalifikacja E.3 Montaż urządzeń i
systemów mechatronicznych) – 606 godz. Główny rezultat proj.: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby]42K,37M

HUMANEO

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

686 681,25

686 681,25

583 679,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Energia Kompetencji III

Uczniów/20%K (UZC) Technkum nr 5 (Tech nr 5)w Chełmie wyposażonych -zgodnie z kier. kształcenia i rekomendacjami pracodawców - w
kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawod. oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze, podnoszące ich szanse na zatrudnienie i ułatwiające adaptację na
rynku pracy po zakończeniu edukacji; 10 nauczycieli przedmiotów zawod (N)/1K wyposażonych w wiedzę na temat rzeczywistych warunków pracy (sprzęt,
technologia, organizacja) i nowe kompetencje/kwalifikacje zawod wpływające na podniesienie jakości kształcenia zawod. Grupa docelowa:110 Uczniów/20%K
(UZC) Technkum nr 5 w Chełmie; 10 nauczycieli Tech nr 5 w Chełmie przedmiotów zawodowych. Rezultaty: Projekt ma charakter kompleksowy i obejmie wspraciem
120 os, w tym 110U/20%K i 10N/1K: -110U/20%K, ukończy, zgodnie z kier. kształcenia, zajęcia specjalistyczne i szkolenia umożliwiające im nabycie
kwalifikacji/kompetencji zawod.,wykraczajacych ponad program; z tej liczby 20 UCZ weźmie udział w 150-godz. stażach u pracodawców - we współpracy z
pracodawcami zostanie : - 2N weźmie udział w szkoleniu z obsługi mikrokoparki, 1N-studia podyplomowe, 7 N weżmie udział w podnoszeniu kompetencji z
wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacyjnym - pracownie zawodowe Tech nr 5 zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Zakupione w ramach projektu sprzęty i wyposaż. nie zostaną wykorzystane przez Wnioskodawcę w celach komercyjnych ani innych niż edukacyjne. Zadania:
1.Kurs spawacza światłowodów 2. Kurs spawacza TUV 3. Operator mikrokoparek 4. Operator wózków jezdniowych 5.Zajęcia specjalistyczne logistyk-spedytor
6.Zajęcia specjalistyczne pilotaż dronów 7.Zajęcia specjalistyczne -grafika komputerowa 8. Kurs na prawo jazdy kategorii B 9.Zajęcia specjalistyczne - robotyka
10. Monter instalacji wentylacyjno - kilmatyzacyjnych z certfikatem lutowania twardego 11.Zajecia specjalistyczne - programowanie przestrzenne
12.Podnoszenie kwalifikacji/kompetencji nauczycieli 13. Szkolenia

RPLU.12.04.00-06-0063/17

INSTYTUT EDUKACJI I NOWYCH TECHNOLOGII

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

923 825,00

923 825,00

785 251,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-08-01

2021-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Stabilny zawód Twoją perspektywą

CEL GŁÓWNY: Wyższe kompetencje i kwalifikacje zawod.(adekwatne do wymagań ryn.pracy)u 120 dorosłych os.(w tym 66K) z terenu woj.lubelskiego poprzez
nabycie/uzupełnienie kwalifikacji zawod.(w formie pozaszkolnej)na KKZ oraz potwierdz.kwalifikacji poprzez odpowiednie egzaminy w terminie do 29.02.2020r.
Działania są spójne z celem szczegół.Działania 12.4 RPO WL i przyczynią się do upowszechnienia uczestnictwa w kształceniu zawodowym. GRUPA DOCELOWA: 120
osób dorosłych(18 lat i więcej)uczących się/pracujących/ zamieszkałych na obszarze woj.lubelskiego(w rozumieniu KC) będących słuchaczami kwalifikacyjnych
kursów zawod.,kursów umiejętności zawod.oraz innych kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy,umiejętności i kwalifikacji zawod.,które z
własnej inicjatywy są zainteresowanie uzyskaniem/uzupełnieniem wiedzy,umiejętności i kwalifikacji zawod.niezbędnych do przystąpienia do egzaminu zawod.,w
tym osoby: -pracujące(uzupełnienie/zaktualizowanie wiedzy i umiejętności w celu utrzymania zatrudnienia/poszerzenia zakresu wykonywanych prac/osiągnięcia
awansu zawod.), -uczące się/studiujące(zdobycie dodatkowych kwalifikacji przydatnych na ryn.pracy), -pozostające bez zatrudnienia(zdobycie nowych
kwalifikacji i praktycznych umiejętności zwiększajacych szanse na znalezienie zatrudnienia), -o niskich kwalifikacjach formalnie nie posiadające kwalifikacji
zawodowych(zdobycie zawodu). ZADANIA: 1.Organiz.i prowadz.KKZ-Obszar turystyczno-gastronomiczny 2.Organiz.i prowadz.KKZ-Obszar administracyjnousługowy 3.Organiz.i prowadz.KKZ-Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy 4.Organiz.i prowadz.KKZ-Obszar elektryczno-elektroniczny 5.Organiz.egzaminów
potwierdz.kwalifikacje w zawodzie REZULTATY: -96 słuchaczy KKZ uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, - 120 os.weźmie udział w
pozaszkolnych formach kształcenia(KKZ) P zakłada kompleksowe wsparcie,tj.organiz.KKZ umożliwiających przystąpienie do egzaminu potwierdz.kwalifikacje w
zakresie tej kwalifika

RPLU.12.04.00-06-0071/16

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

869 865,00

869 865,00

739 385,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2020-02-29

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

FRYZJER - kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny

CEL GŁÓWNY projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy u 100 osób dorosłych (w tym 89K, 11M) będących:
słuchaczami KKZ, kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych; osobami uprawnionymi do przystąpienia do egzaminu zawodowego zamieszkałych WL poprzez udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym
"FRYZJER" zakończonym egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie FRYZJER do 31.07.2020 r. Grupą Docelową (dalej:GD) będzie stanowiło
100 os. dorosłych powyżej 18 r.ż. (89K,11M) będących: słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów
umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawowodych i/lub osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu zawodowego,
zamieszkałych (w rozumieniu KC) na terenie woj. lubelskiego. Zakres wsparcia obejmuje wyłącznie kwalifikacyjne kursy zawodowe w wymiarze 685 godz. dyd. (
285 godz. zaj. teoretyczne + 400 godz. zajęcia praktyczne; 4 semestry) zakończone egzaminami przeprowadzonymi przez OKE. W ramach projektu zostały
zaplanowane kwalifikacyjne kursy w zawodzie FRYZJER (kwalifikacja A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich): 5 grup 20 -osobowych podczas zajęć
teoretycznych; 10 grup 10-osobowych podczas zajęć praktycznych. W wyniku realizacji projektu co najmniej 75% osób objętych wsparciem uzyska kwalifikacje w
zawodzie FRYZJER (A.19. wykonywanie zabiegów fryzjerskich).

RPLU.12.04.00-06-0075/16

OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR "KURSOR" PIOTR WASAK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

977 181,25

977 181,25

830 604,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2020-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kawlifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny

CEL GŁÓWNY projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy u 100 osób dorosłych (w tym 57K, 43M) będących:
słuchaczami KKZ, kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych; osobami uprawnionymi do przystąpienia do egzaminu zawodowego zamieszkałych WL poprzez kwalifikacyjny kurs zawodowy "KUCHARZ"
zakończony egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie KUCHARZ do 31.07.2020 r. Grupą Docelową (dalej:GD) będzie stanowiło 100 os.
dorosłych powyżej 18 r.ż. (57K,43M) będących: słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów
umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawowodych i/lub osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu zawodowego,
zamieszkałych (w rozumieniu KC) na terenie woj. lubelskiego. Zakres wsparcia obejmuje wyłącznie kwalifikacyjne kursy zawodowe w wymiarze 650 godz. dyd. (
264 godz. zaj. teoretyczne + 386 godz. zajęcia praktyczne; 4 semestry) zakończone egzaminami przeprowadzonymi przez OKE. W ramach projektu zostały
zaplanowane kwalifikacyjne kursy w zawodzie KUCHARZ (kwalifikacja T6): 5 grup 20 -osobowych podczas zajęć teoretycznych; 10 grup 10-osobowych podczas
zajęć praktycznych. W wyniku realizacji projektu co najmniej 80% osób objętych wsparciem uzyska kwalifikacje w zawodzie KUCHARZ.

RPLU.12.04.00-06-0076/16

OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR "KURSOR" PIOTR WASAK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4. Kształcenie zawodowe

Brak poddziałania

914 250,00

914 250,00

777 112,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2020-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

KOLOROWE KREDKI DLA MALUSZKÓW W SNOPKOWIE

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost poziomu upowszechnienia usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości poprzez
RPLU.12.05.00-06-0001/18
utworzenie 30 nowych miejsc dla dzieci 3-4 letnich w Niepublicznym Przedszkolu Kolorowe Kredki w Snopkowie (Gmina Jastków) oraz objęcie dodatkowymi
zajęciami specjalistycznymi 30 dzieci (17 dz. i 13 chł.) w okresie do 31.12.2020 r. Planowane rezultaty: - utworzenie 30 nowych miejsc wychowania
przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich - objęcie ofertą dodatkowych zajęć realizowanych w celu stwierdzonych deficytów oraz dodatkowych zajęć, które pozwolą na
zwiększenie kompetencji społecznych 30 dzieci (17dz. i 13 chł.) - objęcie szkoleniami w zakresie pedagogiki specjalnej 10 nauczycieli - podniesienie kompetencji
społecznych rodziców w zakresie wychowania Realizowane zadania: Zadanie 1(Realizowane przez Wnioskodawcę) Utworzenie 2 nowych oddziałów
przedszkolnych w Niepublicznym Przedszkolu Kolorowe Kredki w Snopkowie (30 nowych miejsc) Zadanie 2(Realizowane przez Wnioskodawcę) Rozszerzenie oferty
edukacyjnej w Niepublicznym Przedszkolu Kolorowe Kredki w Snopkowie o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe
zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych. Zadanie 3 (Realizowane przez Partnera 1) Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Niepublicznym
Przedszkolu Kolorowe Kredki w Nałęczowie – 2 zamiejscowych oddziałach przedszkolnych w Snopkowie indywidualne o zajęcia specjalistyczne dla dzieci z
podejrzeniem autyzmu. Zadanie 4 ( Realizowane przez Partnera 1) Szkolenia dla nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej Wnioskodawca składa w naborze
jeden wniosek o dofinansowanie KRYT. SPEC. 1 Wydatki w ramach cross-financingu stanowią nie więcej niż 30% wartości współfinansowania EFS w projekcie. b)
Wydatki w ramach limitu na środki trwałe stanowią nie więcej niż 30% wartości projektu (włączając cross-financing). KRYT. SPEC. 6

KOLOROWE KREDKI AGNIESZKA ROZPĘDOWSKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.5. Edukacja przedszkolna w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

1 387 714,80

1 387 714,80

1 179 557,58

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-08-01

2020-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kreatywne przedszkolaki

Cel główny: Zwiększenie upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie OWP dla 40 dzieci (19K,21M) w wieku 3-4 lata na terenie
RPLU.12.05.00-06-0004/18
Gminy Lublin, wsparcie 6 nauczycieli OWP(6K,0M) i 44 rodziców tych dzieci(33K,11M) do 31.01.2020. ?Główne rezultaty:?Liczba utworzonych OWP-1 ?GD
stanowi: a)40 dzieci w wieku 3-4 lata(19K, 21M)zamieszkałych na terenie ZIT LOF, głównie Gminy Lublin. b)44 rodziców/ opiekunów prawnych (33K,11M)dzieci w
wieku 3-4 lata, uczęszczających do utworzonego w ramach proj. OWP, zamieszkałych na terenie ZIT LOF, głównie Gminy Lublin. c)6N wychowania przedszk.(6K,0M)
zatrudnionych w utworzonym OWP, zamieszkałych na terenie ZIT LOF, głównie Gminy Lublin. d)utworzony w ramach proj. na terenie GL (Czuby) 1 OWP Główne
zadania to adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola oraz zakup sprzętu i wyposażenia, prowadzenie przedszkola i szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI I WYCHOWANIA "KARMELKOWO"

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.5. Edukacja przedszkolna w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

949 712,50

949 712,50

807 255,63

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-11-01

2020-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Kucykowa kraina III

Projekt zakłada utworzenie 40 dodatkowych miejsc wychowania przedszk. wypełniającego lukę w eduk. przedszkolnej wynikająca z uzyskanych danych. Projekt
zakłada zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej. W istniejącej bazie lokalowej utworzonych zostanie 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sale zajęć zostaną przygotowane i wyposażone odpowiedniodo potrzeb prowadzenia edukacji
przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach działań uzupełniających do powyższego zakresu zadań i bieżącego funkcjonowania utworzonych
nowych miejsc, zaplanowana została realizacja dodatkowych zajęć uwzględniająca kluczowe deficyty zdiagnozowane na poziomie
gminy Głusk oraz indywidualne potrzeby rozwojowe i eduk. oraz możliwości psychofiz. dzieci. Będą to zajęcia: dodatkowe specjalistyczne, stymulujące rozwój
psychoruchowy oraz komp. kluczowe m.in.: umiejętność uczenia się, kompetencje społ.,
ruchowe. Ww. wsparciem objęte zostaną wszystkie dzieci zrekrutowane do Projektu.
Organizacja zajęć specjalistycznych jest podyktowana koniecznością zapewnienia kompleksowego i zrównoważonego rozwoju dzieci objętych projektem. Na
wszystkich etapach Projektu zachowana jest polityka równości szans K i M, zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasada zrównoważonego rozwoju. Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego, w tym dotyczącymi zamówień
publicznych. Wszystkie zadania zaplanowane w ramach projektu zostały opracowane na podstawie przeprowadzonej Diagnozy przygotowanej i
przeprowadzonej przez OWP. Zajęcia dodatkowe będą real zgodnie z obowiązującymi przepisami w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn
9.08.2017r i bedą realizowane poza czasem bezpłatnego nauczania tj. po 14.30 do 17.00. Bezpłatne nauczanie będzie odbywać się w godzinach: 09.00 - 14.30.

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KUCYKOWA KRAINA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.5. Edukacja przedszkolna w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

717 267,50

717 267,50

609 677,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-12-03

2020-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Młodzi, aktywni, kreatywni

Cel:podniesienie poziomu kompetencji kluczow 40uczniów SP w Rudce Kozłowieckiej na terenie ZIT LOF do 31.03.2020 r.oraz podniesienie kompetencji 9
RPLU.12.06.00-06-0003/17
nauczycieli w zakresie zastosowania technik teleinformat na zajęciach oraz w szkoleniach z wykorzyst w nauczaniu e-podręczników, które zostały dopuszczone do
użytku szkolnego przez MEN oraz kwalifikacji u 1 nauczyciela z zakresu pedagogiki spec. Gł rezult: L.uczniów, którzy nabyli kompet kluczowe po opuszczeniu
programu-40 os.(20K i 20M) L.nauczycieli, którzy uzyskali kwalifik lub nabyli kompet po opuszczeniu programu-10(9K i 1 M) L.szkół,w których pracownie
przedmiotowe wykorz doposażenie do prowadz zajęć edukacyjnych-1 L.szkół i placówek systemu oświaty wykorzyst sprzęt TIK do prowadz zajęć edukacyjnych-1
Gr doc: 1.uczniowie SP w Rudce Kozłowieckiej-40os;projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci z klas IV-VIII, posiadające trudności w nauce
podstawowego materiału programowego z zakresu matematyki, przyrody,w celu wyrów szans w dalszej nauce.W rekrutacji uwzględnione zostaną również dzieci
uzdolnione,w celu rozwijania ich zdolności,logicznego myślenia oraz ukazania nauki poprzez rozwój zainteresowań i zabawę. 2.nauczyciele SP w Rudce
Kozłowieckiej-10os-nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole z przedmiotów,których mogą zostać wykorzystane nowoczesne urządzenia
teleinformatyczne i pomoce multimedialne, specjalistyczne aplikacje edukacyjne, ukierunkowane na utrwalanie wiedzy z konkretnych dziedzin czy przedmiotów.
Jednym z najnowszych trendów w szkołach jest używanie tablic interaktywnych,pomocnych w przeprowadzaniu zajęć oraz naukę przedmiotów poprzez
eksperyment. Nauczyciele,którzy korzystają z takich rozwiązań twierdzą,że zmieniają one diametralne proces nauki Gł.zad 1.Zajęcia dodatkowe dla uczniów
rozwijające kompetencje klucz 2. Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli 3. Wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
oraz pracowni ICT - niezbędne do realiza

GMINA NIEMCE / SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TWÓRCÓW LUDOWYCH LUBELSZCZYZNY W
RUDCE KOZŁOWIECKIEJ

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6. Kształcenie ogólne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

166 483,10

166 483,10

141 510,63

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2020-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Otwarci na wiedzę

Cel: podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku (3 szkoły: LO, Technikum nr 2 i ZSZ nr 2/Szkoła
Branżowa) do końca VI 2020r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 200 uczniów (133 dz.,67 chł.) i 20 n-li (17K), mających na celu
podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz
poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć. Gr. docelowa: Zgodnie z SZOOP RPO WL 2014-2020 UP to
200 uczniów i (dz. 131, chł. 69) i 20 n-li (17K) Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, uczęszczających do (uczniowie):T. – 140 UP (100 UP w 1 edycji i 40
UP w 2)ZSZ/Szkoła branżowa – 30 UP (20 UP w 1 edycji i 10 UP w 2)LO - 30 UP (20 UP w 1 edycji i 10 UP w 2) Zadania:Doradztwo edukacyjno - zawodowe (typ
projektu 1 c)Zajęcia przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw - kreatywność,
innowacyjność, praca zespołowa (typ 1 a)Podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych
metod, technologii i sprzętu (typ 1 b)Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (typ 1 a/1 c)Tworzenie warunków uczenia się,
adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (typ 1
d)Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni ICT (typ 1 d). Reazultaty:
Minimum 80% nauczycieli i minimum 80% uczniów objętych wsparciem podniesie lub nabędzie kompetencje kluczowe.

RPLU.12.06.00-06-0004/17

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKU IM. CYPRIANA
KAMILA NORWIDA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6. Kształcenie ogólne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

1 640 848,20

1 640 848,20

1 394 720,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków - II edycja

Cel gł. pr.: podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych w gm. Jastków: w Ożarowie i Płouszowicach w woj.lubelskim do końca VI.2021r.,
poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 135 uczniów (57 dz.i 78 chł.) i 22 nauczycieli (22K), mających na celu podniesienie kompetencji
kluczowych wśród uczniów i n-li, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób o specyficznych potrzebach, w tym
osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedm. pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć. Główne rezultaty: nabycie kompetencji
kluczowych na rynku pracy u min. 90% uczestników projektu (122 uczniów + 20 nauczycielek) Grupa docelowa: to 157 uczestników projektu, w tym 135 uczniów
(57 dziewcząt + 78 chłopców) oraz 22 nauczycielki dwóch szkół podstawowych w gminie Jastków: w Ożarowie (85 uczniów + 16 nauczycielek) oraz w
Płouszowicach (50 uczniów + 6 nauczycielek) z woj. lubelskiego. Główne zadania: -zajęcia dla uczniów przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych na
rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) zajęcia podnoszące kompetencje/kwalifikacje nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu, organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno– pedagogicznej -tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących
w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT.

RPLU.12.06.00-06-0005/17

GMINA JASTKÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6. Kształcenie ogólne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

999 927,27

999 927,27

849 938,17

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-08-01

2021-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Moja przyszłość w moich rękach – II edycja

Cel: podniesienie jakości kształcenia ogólnego w I LO im. W. Broniewskiego do końca VI 2020r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 183
uczniów (113 dz.,70 chł.) i 30 n-li (23K), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku
pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji
zajęć. Gr. docelowa: Zgodnie z SZOOP RPO WL 2014-2020 UP to 183 uczniów i (113 dz.,70 chł.) i 30 n-li (23K). Zadania: 1. Doradztwo edukacyjno - zawodowe (typ
projektu 1 c) 2. Zajęcia przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw - kreatywność,
innowacyjność, praca zespołowa (typ 1 a) 3. Podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z
nowoczesnych metod, technologii i sprzętu (typ 1 b) 4. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (typ 1 a/1 c) 5. Tworzenie
warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych (typ 1 d) 6. Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni ICT
(typ 1 d). Reazultaty: 100% nauczycieli i minimum 95% uczniów objętych wsparciem podniesie lub nabędzie kompetencje kluczowe.

RPLU.12.06.00-06-0006/17

POWIAT ŚWIDNICKI/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
W ŚWIDNIKU

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6. Kształcenie ogólne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

1 149 381,56

1 149 381,56

976 974,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Z wiedzą w świat!

Celem głównym projektu pt.”Z wiedzą w świat!” jest: Rozwinięcie kompetencji kluczowych i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych przez 40(19K/21M)uczniów
Zespołu Szkół Akademia Umiejętności prowadzonych przez Fundację Akademia Umiejętności, w wyniku uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych oraz
wzmocniona jakość oferty edukacyjnej tej szkoły w wyniku doposażenia szkół i przeszkolenia min.13 nauczycieli (10K/3M) w zakresie korzystania z
nowoczesnych metod nauczania i wychowania oraz technologii i sprzętu,do 30.06.2019r. W wyniku realizacji projektu,poprzez zrealizowane działania,
min.30uczniów i min.11 nauczycieli podniesie swoje kompetencje, a szkoły objęte wsparciem zostaną doposażone w pomoce do pracowni komputerowej i
pracowni z przedniotów przyrodniczo-matematycznych. Grupą docelową jest 40(19K/21M)uczniów z Zespołu Szkół Akademia Umiejętności w Lublinie prowadzącej
kształcenie ogólne i 13 nauczycieli (10K/3M)zatrudnionych w ww.Zespole Szkół. Zespół Szkół położony jest na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego,a
organem prowadzącym jest Fundacja Akademia Umiejetności. Głównymi zadaniami projektu są:zajęcia pozalekcyjne z j.obcego,matematycznoprzyrodnicze i informatycznedoradztwo edukacyjno-zawodowepomoc psychologicznopedagogiczna,szkolenia dla nauczycieli w zakresie technologii i sprzętu(TIK),metod nauczania i wychowawczychdoposażenie pracowni komputerowych,przyrodni
czo-matematycznych

RPLU.12.06.00-06-0007/17

FUNDACJA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6. Kształcenie ogólne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

392 967,50

392 967,50

334 022,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-08-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

RPLU.12.04.00-06-0061/17

RPLU.12.05.00-06-0007/18

Nowoczesne nauczanie młodzieży w Gminie Konopnica

Cel: podniesienie jakości kształcenia ogólnego w SP w Konopnicy oraz w SP w Motyczu do końca VI 2019r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych
RPLU.12.06.00-06-0008/17
dla 212 uczniów (87 dz., 125 chł.) i 32 n-li (27K, 5M)), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych
na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do
realizacji zajęć. Gr. docelowa: Zgodnie z SZOOP RPO WL 2014-2020 UP to 212 uczniów (87 dz., 125 chł.) i 32 n-li (27K) SP w Konopnicy oraz w SP w Motyczu ,w
tym: SP Konopnica: ? 118 uczniów (43 dz.,75 chł.) ? 25 n¬li (21K, 4 M) SP Motycz: ? 94 uczniów (44 dz., 50 chł.) ? 7 n-li (6K, 1M) Zadania: 1. Zajęcia przyczyniające
się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw - kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa (typ 1 a) 2.
Podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu (typ 1 b) 3.
Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych (typ 1 d) 4. Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce:
wyposażenie pracowni ICT (typ 1 d). Rezultaty: 80% nauczycieli i minimum 80% uczniów objętych wsparciem podniesie lub nabędzie kompetencje kluczowe.

GMINA KONOPNICA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6. Kształcenie ogólne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

783 840,37

783 840,37

666 264,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2019-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

06 Niedyskryminacja

ZIT

Kompetencje Kluczowe w Gminie Spiczyn

Celem projektu Kompetencje kluczowe w Gminie Spiczyn jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych i językowych), postaw i RPLU.12.06.00-06-0010/17
umiejętności istotnych na rynku pracy u 520 uczniów (255 dziewcząt i 265 chłopców ), w tym u uczniów z niepełnosprawnościami, oraz kompetencji w zakresie
korzystania z nowoczesnych metod, narzędzi, sprzętu i technologii wśród 50 nauczycieli poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej
obejmującej: zajęcia wyrównawcze i rozwijające, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli
oraz poprawa infrastruktury edukacyjnej 6 szkół ogólnokształcących położonych na terenie gminy Spiczyn. Cel osiągnięty zostanie do 30.06.2020. Głównymi
rezultatami projektu będzie zwiększenie jakości i atrakcyjności nauczania w placówkach objętych wsparciem w wyniku wyposażenia pracowni
szkolnych i wzrostu kompetencji dydaktycznych kadry nauczycielskiej oraz wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych, ICT oraz języków obcych. Grupę docelową projektu stanowić będzie łącznie 570 osób, w tym 520 uczniów i 50 nauczycieli z 6 szkół
ogólnokształcących położonych na terenie gminy Spiczyn. W ramach projektu uczniowie skorzystają z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe prowadzonych w
sposób kształtujący postawy takie jak innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa, druga natomiast weźmie udział w szkoleniach podnoszących kompetencje w
zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto w ramach zaplanowanych działań placówki uzyskają dostęp do nowoczesnego
wyposażenia pracowni przyrodniczych, matematycznych i informatycznych, co przełoży się na znaczącą poprawę jakości nauczania.

GMINA SPICZYN

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6. Kształcenie ogólne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

2 033 123,16

2 033 123,16

1 728 154,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-08-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Edukacja naszą szansą

Cel główny: Wyższa jakość oferty edukacyjnej w 2 szkołach podstawowych w Gminie Lubartów oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów tych szkół do 2020 r., RPLU.12.06.00-06-0011/17
dzięki doposażeniu szkół, poprawie kwalifikacji i kompetencji 25 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i
kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 112 uczennic i 138 uczniów oraz wsparciu ucznia młodszego. Grupa docelowa projektu to n-le i uczniowie
2 szkół podstawowych, dla kt. organem prowadzącym jest Gmina Lubartów: w Annoborze i Łucce. Projekt obejmuje swym zakresem: - stworzenie w szkołach
warunków do nauczania eksperymentalnego oraz stosowania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, dzięki szkoleniom dla n-li oraz doposażeniu pracowni mat,
przyr. i ICT - organizację ponad 9000 godz. zaj. przyczyniających się do rozwoju komp. kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreat., innow. oraz
praca zesp.) - poprawę kompetencji i umiej. stosowania TIK wśród uczniów i n-li - poprawę komp. n-li w zakresie nowoczesnych metod nauczania oraz
kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (szkolenia) Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przed rozp. jego
realizacji. Skala działań prowadzonych przed rozp. realizacji proj. (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stos. do skali działań
(nakładów) prowadzonych przez szkoły w okresie 12 m-cy poprzedzających poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie).
Zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z
późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa”. Udostepnienie nastąpi w formie elektronicznej. W związku z zakupem
wyposażenia i pomocy TIK, każda ze szkół obj. wsparciem w okresie do 6 mcy od daty zak. proj. osiągnie funkcjonalności określone w Regulaminie konkursu (

GMINA LUBARTÓW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6. Kształcenie ogólne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

1 393 828,11

1 393 828,11

1 184 753,89

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-02

2020-07-05

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Strzyżewice

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, językowych), postaw i umiejętności istotnych na rynku pracy
RPLU.12.06.00-06-0013/17
u 561 uczniów (268 dziewcząt, 293 chłopców), w tym 9 uczniów z niepełnosprawnościami, oraz kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych metod,
sprzętu i technologii 80 nauczycieli, z 5 szkół podstawowych z Gminy Strzyżewice poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej, opartej o
indywidualne podejście do ucznia (szczególnie rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych) i optymalne warunki kształcenia, obejmującej: zajęcia
wyrównawcze i rozwijające, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie warsztatów dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli
oraz odpowiednie wyposażenie szkół do 30.06.19. Główne rezultaty projektu odnoszą się do wzrostu kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk
matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz języków obcych jak również do wzrostu jakości nauczania w wyniku wyposażenia pracowni szkolnych. Projekt
skierowany jest do 561 uczniów (268 dziewcząt i 293 chłopców) i 80 nauczycieli (69 kobiet i 11 mężczyzn) z 5 szkół z gminy Strzyżewice (SP w Bystrzycy Starej, SP w
Kiełczewicach Górnych, SP w Osmolicach i SP w Żabiej Woli). Pierwsza grupa skorzysta z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe prowadzonych w sposób
kształtujący postawy takie jak innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa, druga natomiast weźmie udział w szkoleniach podnoszących kompetencje w
zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto w ramach zaplanowanych działań placówki uzyskają dostęp do nowoczesnego
wyposażenia pracowni przyrodniczych i informatycznych, co przełoży się na znaczącą poprawę jakości nauczania.

GMINA STRZYŻEWICE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6. Kształcenie ogólne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

1 746 708,84

1 746 708,84

1 484 702,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

Nowa jakość w edukacji

Cel: podniesienie jakości kształcenia ogólnego w SP w Mełgwi, Dominowie, Krzesimowie, Jackowie i Podzamczu do końca VI 2019r., poprzez realizację
dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 510 uczniów (257 dz.,253 chł.) i 68 n-li (58K), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych
postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły
w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć. Gr. docelową stanowi 510 uczniów i 68 n-li SP SP w Mełgwi, Dominowie, Krzesimowie, Jackowie i Podzamczu.
Zadania: 1. Zajęcia przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw - kreatywność,
innowacyjność, praca zespołowa (typ 1a) 2. Podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z
nowoczesnych metod, technologii i sprzętu (typ 1b) 3. Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce:
wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (typ 1d) 4. Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i
zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni ICT (typ 1d). Rezultaty: 100% nauczycieli i minimum 95% uczniów objętych wsparciem podniesie lub
nabędzie kompetencje kluczowe.

RPLU.12.06.00-06-0014/17

GMINA MEŁGIEW

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6. Kształcenie ogólne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

670 291,76

670 291,76

513 818,36

76,66 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-01

2019-06-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

05 Zwiększanie dostępności,
stopnia wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

ZIT

EDUKACJA W GMINIE GŁUSK

Celem głównym projektu są podniesione kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy u 694 uczniów (360 dz. I 334 chł.) 4
wiejskich szkół podstawowych Gminy Głusk mających siedzibę na obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego do 30.09.2020 r. Cel główny osiągnięty zostanie
poprzez indywidualne podejście do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rezultaty: - 624 uczniów (314 dz. i 310 chł.) po opuszczeniu
projektu nabędzie kompetencje kluczowe - 58 nauczycieli i pracowników pedagogicznych uczestniczących w szkoleniach (42 k. i 10 m.) po opuszczeniu projektu
uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata
2014-2020. - w szkole uczestniczącej w projekcie wykorzystywany będzie sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - w szkole uczestniczącej w projekcie w
pracowniach przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych wykorzystywane będzie zakupione w ramach projektu doposażenie. Zadania: - organizacja
zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy (ICT, matematyczno- przyrodnicze, języki obce) z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw
(kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa), które prowadzone będą z wykorzystaniem e-podręczników, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez
MEN, oraz e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020 (KRYT.PREM.1) - podnoszenie kompetencji i
kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie pedagogiki specjalnej, robotyki korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu oraz z
wykorzystania w nauczaniu e-podręczników, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN, bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych
dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020.(KRYT.PREM.1) - pomoc psychologiczno- pedagogiczna (w tym porady dla rodziców i opiekunów) wyposażenie pra

RPLU.12.06.00-06-0015/17

GMINA GŁUSK

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6. Kształcenie ogólne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

1 895 834,60

1 895 834,60

1 611 459,41

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-09-01

2020-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Gmina Piaski - dbamy o przyszłość młodzieży!

Celem głównym proj. jest podniesienie u 440 U (240K,200M) kompetencji kluczowych(KK), właściwych postaw i umiejętnosci niezbędnych na rynku pracy(r.p.)
poprzez organizację dodatkowych bezpłatych zajęć oraz podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez stworzenie w dwóch SP warunków do nauczania
eksperymentalnego i indywidualizację pracy z uczniem o SPE dzięki doposażeniu w sprzęt i pomoce dyd. oraz podniesienie kompetencji 58 N (49K, 9M) w zakresie
nowoczesnych metod, technologii i sprzętu, przez co nastapi zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego w SP Piaski i SP Bystrzejowice do VI
2020 r. Główne rezultaty: - 440 U, którzy nabyli kompetencje kluczowe. - 58 N, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje - 2 szkoły, które wykorzystują
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć - 2 szkoły, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych GD łącznie 440U
(240K/200M) oraz 58 N (49K/9 M), w tym SP w Piaskach 260U(140K,120M) 21N(16K,5M), SP w Bystrzejowicach 180U (120K,80M) 37N(33K,4M) prow.przez
G.Piaski, położonych na terenach słabo zaludn. (kryt.prem.3). Wsparcie w ramach proj.zostało dostos.do potrzeb i pref. wskazanej GD: 1 Organizacja zajęć i
tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy w Szkole Podstawowej w Piaskach 2 Organizacja zajęć i tworzenie warunków uczenia się,
adekwatnych do potrzeb rynku pracy w Szkole Podstawowej w Bystrzejowicach 3 Doskonalenie kompetencji i umiejętności kadry dydaktycznej Fakt nabycia
kompetencji jest zg. z zakr. określ. w Wyt.MIR w zak. monit.postępu rzecz. realiz. PO na l.2014–2020.W progr.należy uwzgl. realiz. zajęć pozalek.o tem. dostos.do
zainteres.U,jedn. poszerzając ich wiedzę z przedm. podst. progr.Istotne jest rozw.u U komp.o klucz.znacz.dla dalszej edu. oraz podj.zatrudn. Przeprow. diagnoza
wykaz.konieczność uatrakcyj.oferty edu.SP o zajęcia zachęcające U do nauki przedm.ścisłych i techn. oraz wprow.zajęć nastaw. na kształtowanie kom

RPLU.12.06.00-06-0016/17

GMINA PIASKI

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6. Kształcenie ogólne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

978 413,09

978 413,09

831 651,12

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Akademia kluczowych kompetencji II

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wzrost poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji (ICT, matematyczno-przyrodniczych, jęz. obcych), postaw u 160 uczniów RPLU.12.06.00-06-0018/17
(U) (Dz 76, Ch 84) , w tym 1U (1CH) niepełnosprawny, oraz kompetencji cyfrowo-wychowawczych 21 nauczycieli (N) (18K, 3M), z 2 szkół prowadzonych przez
wiejską Gminę Wólka (GW) zlokalizowaną na terenie LOF poprzez zapewnienie wsparcia w postaci wysokiej jakości oferty edukacji opartej o indywidualne
podejście do U w szczególności U ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, obejmującej: zajęcia wyrównawcz-rozwijające uzd. i kreat, zaj. z spec., doradztwo
eduk-zawodowe, pomoc psychol-pedag dla U i szkolenia dla N oraz odp. wyposażenie szkół innowacyjny sprzęt TIK i w ramach projektu do końca czerwca 2020r
Główne rezultaty; Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby] – 160 U (76KDZ i 84CH) Liczba nauczycieli, którzy
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] - 21 N (18K i 3M) Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] –2 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć
edukacyjnych [szt.] – 2 Grupę docelową proj. stanowi łącznie 160U wszystkich klas (76DZ i 84CH) oraz 21N (18K i 3M) z następujących szkół: 1. SP. w Turce – 106U
2. SP. w Łuszczowie – 80U (42DZ i 38CH) w tym 10 U z niepełnosprawnością umysłową (3DZ i 7CH) oraz 10 N-K 3. Gim. w Pliszczynie - 102U (56DZ i 46CH) oraz 15N
(10K i 5M) Zajęcia przewidziane do realizacji w ramach projektu: 1. STW WARUNKÓW DO NAUKI PRZED MATEM-PRZYRODN I ICT (X 2018r – VI 2020r) 2. ROZW
KOMP KLUCZ-ZAJ Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH (XI 2018r - IV 2020r) 3. PODN KWALIFIKACJI I KOMP NAUCZYCIELI ( X 2018r – VI 2020r) 4.
ROZW KOMP KLUCZ-ZAJ Z JĘZYKÓW OBCYCH (I 2019r - IV 2020r) 5. ROZW KOMP KLUCZ-ZAJ Z ICT (I 2019r - VI 2020r) 6. ZAJ WYRÓW I INDYWIDUAL PRCESU
NAUCZANIA (I 2019r – VI 2020

GMINA WÓLKA

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6. Kształcenie ogólne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Brak poddziałania

761 693,75

761 693,75

647 439,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-10-01

2020-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i
szkolenia

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

08 Nie dotyczy

ZIT

Podniesienie jakości świadczenia usług przez POZ Comed Jan Kloc w Cycowie

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez doposażenie centrum medycznego Comed. Celami
RPLU.13.01.00-06-0001/17
szczegółowymi są: -zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; -wyrównanie dysproporcji terytorialnych w zakresie
infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej, -poprawa jakości życia mieszkańców gminy Cyców. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące
wskaźniki rezultatu: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 4 000 osób. W ramach kosztów kwalifikowanych przewidziano zakup aparatu USG, a w
niekwalifkowanych: zakup wózka inwalidzkiego, zakup i wymiana drzwi wejściowych, wymiana źródeł światła na energooszczędne, zakup żywicy antypoślizgowej
do pokrycia schodów. Realizacja projektu zaspokoi potrzeby wszystkich grup interesariuszy. Inwestycja nie polega na dostosowaniu do obowiązujących
przepisów. Ponadto działanie wpisuje się i jest zgodne z narzędziem 14 zdefiniowanym w dok. Krajowe ramy strategiczne, Policy paper dla ochrony zdrowia na
lata 2014-2020 i polega na doposażeniu regionalnego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom, które są
istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej w tym również dla regionu a także w zakresie ginekologii i pediatrii i opieki długoterminowej i paliatywnej w aparat
USG. Wymienione doposażenie USG stanowi narzędzie do diagnozowania zarówno dzieci jak i dorosłych m. in. w chorobach nowotworowych, chorobach układu
krążenia, chorobach ortopedycznych, ginekologicznych.

PPH COMED JAN KLOC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

133 791,80

116 748,00

99 235,80

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-10

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zdrowie SPZZOZ w Janowie Lubelskim - zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby szpitala

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Janowskiego. Realizacja RPLU.13.01.00-06-0001/18
celu pozwoli na poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych,
które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych poprzez: poprawę procesu leczenia we wszystkich obszarach medycyny, - dostosowanie wyposażenia szpitala do oczekiwań pacjentów i potrzeb procedur medycznych
niezbędne dla prawidłowej działalności szpitala oraz podyktowane zwiększeniem efektywności ekonomicznej, energetycznej i organizacyjnej placówki. Do grupy
docelowej projektu należą: kadra kierownicza wnioskodawcy, pacjenci ich rodziny oraz pracownicy wnioskodawcy, IZ RPO, media lokalne i środowiska
opiniotwórcze. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego; Agregat prądotwórczy,Promocja projektu,
Zarządzanie projektem; Studium wykonalności, Dokumentacja techniczna - agregat prądotwórczy. Projekt przyczyni się do realizacji następujących wskaźników
rezultatu strategicznego na poziomie właściwego PI (Priorytet inwestycyjny 9a RPO WL 2014 - 2020): 1) Średnia długość pobytu w szpitalu - poprzez skrócenie
pobytu pacjentów w szpitalu dzięki lepszej i kompleksowej opiece medycznej; 2) Przeciętne wykorzystanie łóżka - sprawniejszy system opieki zdrowotnej pozwoli
na bardziej efektywne wykorzystywanie dostępnych miejsc w szpitalu. W wyniku realizacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: Ludność objęta ulepszonymi
usługami zdrowotnymi (CI36) 44937 osób; Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 12 000 osób/rok.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W JANOWIE
LUBELSKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

6 870 506,70

6 870 506,70

4 584 689,12

66,73 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-07

2020-05-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa standardu i zwiększenie dostępności do usług medycznych (POZ) w "Eskulap" sp. z o.o.

Wnioskodawca: podmiot wykonujący działalność leczniczą w ramach POZ, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ. Cele projektu: większa
RPLU.13.01.00-06-0002/17
dostępność usług zdrowotnych, poprawa jakości świadczeń i usług medycznych, zwiększone bezpieczeństwo pacjentów, poprawa organizacji funkcjonowania
placówki służące skróceniu czasu oczekiwania oraz pobytu w placówce. Cele zostaną osiągnięte poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia. Projekt polega
na przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo-budowlanych (w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), a
także na wyposażeniu w nowy sprzęt medyczny. Grupa docelowa: mieszkańcy województwa lubelskiego, liczba ludności objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi (CI36) wyniesie 8912 osób. Projekt przełoży się na oszczędność czasu pacjentów w oczekiwaniu na wizytę oraz w związku z pobytem w placówce oraz
na obniżenie kosztu pobytu pacjenta w jednostce ochrony zdrowia wynikającej ze zmniejszenia absencji w pracy. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane
potrzeby placówki i służy poprawie jakości świadczeń m. in. poprzez usprawnienie organizacji funkcjonowania placówki, zapewnimy wyższy standard usług
medycznych oraz wyższe bezpieczeństwo pacjentów. Planowana inwestycja ukierunkowana jest na problemy zdrowotne dorosłych i dzieci rozwiązywane w
ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ i przyczyni się do rozwoju opieki koordynowanej, z uwzględnieniem zintegrowanych form opieki
środowiskowej. Zadania: prace remontowo-budowlane: modernizacja i remont pomieszczeń - wymiana drzwi na szersze, wymiana parapetów i mebli (w tym w
zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz wyposażenie placówki w sprzęt medyczny optymalizujący jej funkcjonowanie i gwarantujący
wyższy standard świadczeń zwiększając bezpieczeństwo pacjentów (chłodziarki farmaceutycznej, wagi, sprzęt monitorujący ciśnienie tętnicze). Projekt zgodny z
Policy Paper narzędzie 14.

ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

179 587,04

148 997,85

83 438,79

56,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-02

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności do świadczeń diagnostycznych i zabiegowych dla pacjentów SPZOZ w Łęcznej poprzez zakup
nowoczesnego sprzętu medycznego

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego.
RPLU.13.01.00-06-0002/18
Realizacja celu pozwoli na poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów
szczegółowych, które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych
poprzez: - poprawę procesu leczenia we wszystkich obszarach medycyny, - dostosowanie wyposażenia do oczekiwań pacjentów i potrzeb procedur medycznych
niezbędne dla prawidłowej działalności szpitala oraz podyktowane zwiększeniem efektywności ekonomicznej, energetycznej i organizacyjnej placówki. Do grupy
docelowej projektu należą: kadra kierownicza wnioskodawcy, pacjenci ich rodziny oraz pracownicy wnioskodawcy, IZ RPO, media lokalne i środowiska
opiniotwórcze. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: zakup Sprzętu medycznego, Zarządzanie projektem, Promocja. Projekt przyczyni się do
realizacji następujących wskaźników rezultatu strategicznego na poziomie właściwego PI (Priorytet inwestycyjny 9a RPO WL 2014 - 2020): 1) Średnia długość
pobytu w szpitalu - poprzez skrócenie pobytu pacjentów w szpitalu dzięki lepszej i kompleksowej opiece medycznej; 2) Przeciętne wykorzystanie łóżka sprawniejszy system opieki zdrowotnej pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie dostępnych miejsc w szpitalu. W wyniku realizacji osiągnięte zostaną
następujące rezultaty: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) 57102os, Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 89978
os/rok; Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 2 EPC.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

6 877 460,17

6 877 460,17

4 585 202,69

66,67 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2020-01-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Podniesienie efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ we Włodawie poprzez doposażenie placówki Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Włodawskiego.
w nowoczesny sprzęt medyczny"
Realizacja celu pozwoli na poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów
szczegółowych, które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych
poprzez: - poprawę procesu leczenia we wszystkich obszarach medycyny, - dostosowanie wyposażenia szpitala do oczekiwań pacjentów i potrzeb procedur
medycznych niezbędne dla prawidłowej działalności szpitala oraz podyktowane zwiększeniem efektywności ekonomicznej, energetycznej i organizacyjnej
placówki. Do grupy docelowej projektu należą: kadra kierownicza wnioskodawcy, pacjenci ich rodziny oraz pracownicy wnioskodawcy, IZ RPO, media lokalne i
środowiska opiniotwórcze. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: Zakup sprzętu i aparatury; Promocja projektu; Zarządzanie projektem;
Studium wykonalności. Projekt przyczyni się do realizacji następujących wskaźników rezultatu strategicznego na poziomie właściwego PI (Priorytet inwestycyjny
9a RPO WL 2014 - 2020): 1) Średnia długość pobytu w szpitalu - poprzez skrócenie pobytu pacjentów w szpitalu dzięki lepszej i kompleksowej opiece medycznej;
2) Przeciętne wykorzystanie łóżka - sprawniejszy system opieki zdrowotnej pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie dostępnych miejsc w szpitalu. W
wyniku realizacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) 38108 osób; Liczba leczonych w
podmiotach leczniczych objętych wsparciem 12 060 osób/rok

RPLU.13.01.00-06-0003/18

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

1 846 513,31

1 846 513,31

1 231 070,40

66,67 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-12-28

2019-06-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie pracowni diagnostycznej w SP ZOZ w
Nałęczowie

Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności badań diagnostyczno-profilaktycznych dla pacjentów Sp ZOZ w Nałęczowie (głównie mieszkańców gminy
Nałęczów). Dla zrealizowania tego celu planuje się zakup aparatu ultrasonograficznego, wykorzystywanego w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) przez lekarzy
tzw. pierwszego kontaktu. Zakup aparatu USG i jego wykorzystywanie przez lekarzy POZ umożliwi szybką wstępną ocenę stanu zdrowia pacjentów i w efekcie
pozytywnie wpłynie na wczesną diagnostykę chorób, zbierających w Polsce i na Lubelszczyźnie śmiertelne żniwo, w tym szczególnie nowotworów i chorób układu
krążenia. Przedmiot i główne założ.projektu: Cel: zwiększ.jakości i dostępności badań diagnost-profilakt.dla pacjentów SPZOZ Nałęczów w zakresie POZ.
Zadania:zakup USG, fotela transportowego i promocja proj. Wskaźniki:Lud. obj. ulepsz. usł. zdrow:113042, Licz. wspartych pod.lecz:1, Nakł. inwest.na zakup
ap.med:179861,11 Gr.docelowe: pacjenci ZOZ Nałęczów (gł.mieszk. gminy Nałęczów)+lekarze ZOZ,władze Gminy. Gł. potrzeba to zwiększenie jakości i dostępności
badań USG (teraz badania wyk. w Puławach i 1x w tyg. w Nałęczowie, czas czekania: 2 tyg.) Opis produktów: ulep.usługi (USG wyk. bezpośrednio w ZOZ) obniżą
koszty, popr.diagnostykę, dostępność i komfort pacjentów; wsparcie ZOZ to mniejsze koszty ekspl., popr.wizerunku; zakup ap.med to poprawa diagnostyki,
zmniejsz. kosztów ekspl. Zgodność z Narz.14 Policy Paper: projekt dot. regionalnego podmiotu lecznicz. i świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych (w tym
starszych), mających ograniczony dostęp do świadczeń POZ w Nałęczowie (USG), ukierunkowanych na diagnostykę wstępną i profilaktykę, m.in./gł. chorób
ukł.krążenia i nowotworów (Wg Policy Paper (zał.1) i MPZ chor. ukł.krąż.,nowotwory są w lubelskim gł.problemem zdrow. (gł.osób starszych) i powodem
dezaktywizacji zawodowej, co wymaga profilaktyki i promocji zdrowia). Projekt nie jest dostosowaniem do obowiąz.przepisów, dot. wył. POZ finans. z NFZ

RPLU.13.01.00-06-0004/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NAŁĘCZOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

195 350,00

195 350,00

100 000,00

51,19 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-11-01

2019-06-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Doposażenie i modernizacja oddziałów szpitala SPZOZ w Hrubieszowie

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych realizowanych w SPZOZ w Hrubieszowie. Projekt obejmuje zakup
specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia oraz prace budowlane, w ramach których wykonane zostaną następujące prace: Branża budowlana
(Rozbiórki, Ściany działowe, Posadzki - podłoża, wykładziny PCV, Tynki i okładziny - tynki wewnętrzne, okładziny ścienne, Malowanie, Sufity podwieszane, Stolarka
drzwiowa - aluminiowa i drewniana, Wyposażenie sal i łazienek (dozowniki, pojemniki do papieru, poręcze, itp.), Branża sanitarna (Prace demontażowe,
Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja ciepła technologicznego, Instalacja wod.-kan., Instalacja wentylacji i klimatyzacji) Instalacje elektryczne
silnoprądowe (Prace demontażowe, Rozdzielnice, trasy kablowe, wewnętrzne linie zasilające, Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V, Instalacja połączeń
wyrównawczych, Pomiary) Instalacje elektryczne słaboprądowe (System sygnalizacji pożaru, Trasy kablowe, Instalacja strukturalna, Dźwiękowy system
ostrzegawczy, System przywoławczy) na rzecz oddziałów chirurgii (roboty niekwalifikowane), wewnętrznego, dziecięcego, ginekologii, neurologii, położniczo noworodkowy, pulmonologii; Zakup wyposażenia medycznego; Promocja projektu; Zarządzanie projektem; Inspektor nadzoru. wszystkie zadania z wniosku o
dofinansowanie, objęte są stosownymi zezwoleniami na realizacje inwestycji co potwierdzają dołączone dokumenty do wniosku. Wszystkie pozwolenia i decyzje
wydawane są na pełno branżowy projekt budowlany, którego zakres jest znacznie szerszy niż przedsięwzięcia przewidziane we wniosku. Pełno branżowy Projekt
Budowlany obejmuje swoim zakresem wszystkie oddziały szpitala oraz nadbudowę łącznika. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki
rezultatu: Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (osoby/rok) - 7745; Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (osoby) - 62
017.

RPLU.13.01.00-06-0004/18

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W HRUBIESZOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

7 102 034,00

6 033 000,61

4 584 477,15

75,99 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-02

2020-10-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa jakości usług i dostępności w przychodni NZOZ Omni-Med w Chełmie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez doposażenie NZOZ Omni Med w Chełmie. Realizacja
projektu przyczyni się do realizacji wskaźników rezultatu: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 63 650 osób. W ramach projektu zostanie
zakupiony sprzęt oraz wyposażenie do placówki NZOZ Omni-Med w Chełmie: aparat ekg x2 szt; spirometr, lampa zabiegowa, detektor tętna płodu, zestaw
diagnostyczny ścienny x 2 szt., elektroniczna waga medyczna gabinetowa podłogowa z wzrostomierzem x2, aparat USG. grupą docelową projektu są mieszkańcy
Chełma, zwłaszcza osoby zadeklarowane do korzystania z usług NZOZ Omni-med. Realizacja projektu zaspokoi potrzeby wszystkich grup interesariuszy.
Inwestycja nie polega na dostosowaniu do obowiązujących przepisów. Rozwój podstawowej opieki zdrowotnej (w tym przypadku zakup sprzętu) wpisuje się w
realizacje celów założonych w dokumencie "Krajowe Ramy strategiczne Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020" poprzez realizowanie określonych
w nim narzędzi:* Narzędzie 14 - wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowane na
specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotna przyczyna dezaktywacji zawodowej. Inwestycje prowadzone w ramach tego narzędzia ukierunkowane mogą
być na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych i dzieci rozwiązywane w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny wpłynie na szybsze diagnozowanie i poprawi dostęp do nowoczesnych form leczenia oraz zapewni komfort
leczenia pacjenta.

RPLU.13.01.00-06-0005/17

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "OMNI - MED" 22-100 CHEŁM, ZACHODNIA
29 GRAŻYNA ORDYNIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

119 337,00

117 607,00

99 965,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-21

2019-02-28

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Optymalizacja usług medycznych w SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie poprzez doposażenie Oddziału Chorób
Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Izby Przyjęć oraz jednostek pomocniczych i diagnostycznych niezbędnych do ich
działania

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu zamojskiego. Realizacja celu pozwoli na
poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, które obejmują
wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych poprzez: - poprawę procesu
leczenia, - dostosowanie wyposażenia szpitala do oczekiwań pacjentów i potrzeb procedur medycznych, co jest niezbędne dla prawidłowej działalności szpitala
oraz podyktowane chęcią zwiększenia efektywności ekonomicznej, energetycznej i organizacyjnej placówki. Do grupy docelowej projektu należą: kadra
kierownicza wnioskodawcy, pacjenci i ich rodziny oraz pracownicy wnioskodawcy, IZ RPO, władze lokalne, media lokalne i środowiska opiniotwórcze. W ramach
projektu realizowane będą następujące zadania: Zakupywany sprzęt, Promocja projektu, Zarządzanie projektem, Studium wykonalności. Projekt przyczyni się do
realizacji następujących wskaźników rezultatu strategicznego na poziomie właściwego PI (Priorytet inwestycyjny 9a RPO WL 2014 - 2020): 1) Średnia długość
pobytu w szpitalu - poprzez skrócenie pobytu pacjentów w szpitalu dzięki lepszej i kompleksowej opiece medycznej; 2) Przeciętne wykorzystanie łóżka sprawniejszy system opieki zdrowotnej pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie dostępnych miejsc w szpitalu. W wyniku realizacji osiągnięte zostaną
następujące rezultaty: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) 106115 osób; Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem
1650 osób/rok, Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 1 EPC.

RPLU.13.01.00-06-0005/18

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

2 569 035,44

2 569 035,44

2 183 679,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-20

2020-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wsparcie rozwoju Poradni Zdrowia KUL w Lublinie w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Celem głównym proj. jest zwiększona dostępność usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające do poprawy jakości usług i
RPLU.13.01.00-06-0006/17
zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie. Zadania:1.Prace przygotowawcze 2.Remont przychodni 3.Zakup sprzętu i wyposażenia do poradni
4.Promocja proj. Wskaźniki: zgodnie z wybranymi w dziale III w sekcji WSKAŹNIK KLUCZOWY-wskaźnik rezultatu i WSKAŹNIK KLUCZOWY-wskaźnik produktu.
Dodatkowo wyróżniono następujące wskaźniki produktu 1.Nakłady inwestycyjne na prace remontowe i modernizacyjne, w tym w zakresie dostosowania
infrastrukt. do potrzeb os. starszych i z niepełnospr. Wartość docelowa: 42068,08 zł netto 2.Liczba sztuk zakupionego sprzętu i wyposażenia poradni. Wartość
docelowa: 20 szt 3.Liczba sztuk zakupionego sprzętu i wyposażenia medycznego Wartość docelowa:17szt. Opis techn.-ekonomiczny produktów:AparatEKG
1szt.,Spirometr 1szt.,Kardiomonitor 1szt.,Audiometr 1szt., Leżanka do EKG 1szt.,Fotel do pobierania krwi 1szt.,Ciśnieniomierz 6szt.,Stetoskop 4szt., USG 1szt.,
Przeprowadzony remont niewymagający pozwolenia organu zewn. oraz zestaw mebli do poczekalni:zgodnie z kosztorysem. Żadne z zaplanowanych wydatków
wykazanych w Tab. Wydatki kwalifik. nie stanowią dostosowania infrastruktury do obowiązujących przepisów. Grupę docel. proj. stanowią: Pacjenci i
pracownicy medyczni Poradni ZdrowiaKUL. Projekt jest zgodny z mapami potrzeb zdrowotnych(MPZ) w zakresie 30grup chorób dla woj.lubelskiego w
obszarzePOZ.(Kryt. form. specyf.nr1 i kryt. trafn.nr1). Zakres finans.-rzeczowy projektu, w tym rodzaj zakupywanego sprzętu medycznego odpowiada na
zapotrzebowania w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób układu krążenia i układu oddechowego odnosząc się do MPZ. Inwestycja jest zgodna z Narzędziem 14
("Policy paper"),gdyż jest ukierunkowana na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych rozwiązywane w ramach świad. gwarant.POZ, uwzgl. środow. formy opieki
(świad. pielęgniarki środ.)-Kryt.form. specyf. nr4

FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

134 357,48

113 397,87

96 388,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-01

2018-12-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w
Krasnymstawie

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Krasnostawskiego. W
RPLU.13.01.00-06-0006/18
ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie medycznego Oddziałów: Okulistycznego, Wewnętrznego, Pulmonologicznego, Neurologicznego, Udarowego,
Chirurgicznego, Bloku Operacyjnego, Reumatologicznego, Urologicznego, Pracowni Endoskopowej, Działu Rehabilitacji a także przeprowadzone będą prace
budowlane: Modernizacja Oddziału Okulistycznego w budynku głównym szpitala, Wykonanie szatni w budynku głównym szpitala, Przebudowa istniejących
pomieszczeń Pododdziału Kardiologicznego na Pracownię Endoskopii w Budynku Głównym Szpitala, Wykonanie źródeł zasilania w gazy medyczne i próżnię oraz
wykonanie instalacji gazów medycznych i próżni w oddziałach wewnętrznym i chirurgicznym w budynku głównym szpitala. W ramach projektu zostaną osiągnięte
następujące wskaźniki rezultatu: Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 26 425 osoby/rok; Ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi - 62 912 osób. Projekt jest zgodny z narzędziem 13 i 14 opisanym w Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Zakres prac nie obejmuje
dostosowania do obowiązujących przepisów. Zaplanowany zakres jest zgodny z rekomendacjami Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze
zdrowia w zakresie zgodnym z planowaną inwestycją. Projekt przyczynia się do koncentracji zabiegów kompleksowych. Realizacja inwestycji umożliwi
optymalizację wykorzystania zasobów Szpitala, spowoduje wzrost udziału specjalistycznych i kompleksowych świadczeń zabiegowych. Inwestycja jest także
zgodna z głównym celem strategicznym PSOZWL "Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące
zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości i efektywności systemu ochrony zdrowia jako sprawczego
czynnika rozwoju regionu".

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

6 872 263,25

6 872 263,25

4 548 063,60

66,18 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-11

2020-02-28

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Doposażenie w sprzęt medyczny placówki POZ w Tomaszowie Lubelskim

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez doposażenie SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim. W ramach
RPLU.13.01.00-06-0007/17
projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 11 379 osób. Grupą docelową są mieszkańcy
miasta Tomaszów Lubelski a zwłaszcza osoby zadeklarowane do korzystania z usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim. W ramach projektu zostanie
zakupiony sprzęt medyczny i wyposażenie: aparat ambu dla dorosłych, aparat ambu dla dzieci, aparat ktg, chłodziarka farm., ciśnieniomierz automatyczny,
elektrokardiograf, kozetka lekarska, miernik żółtaczki, nerka metalowa, otoskop, parawan medyczny, pulsoksymetr stacjonarny, rękojeść do laryngoskopu
światłowodowego, stojak do kroplówek 2-wieszakowy, stolik do badania niemowląt, stolik zabiegowy, termometr elektroniczny, tablica okulistyczna dla
dorosłych, tablica okulistyczna dla dzieci, taca metalowa mała, taca metalowa duża, waga do ważenia niemowląt ze wzrostomierzem, waga osobowa kolumnowa,
wózek inwalidzki. Realizacja projektu zaspokoi potrzeby wszystkich grup interesariuszy. Inwestycja nie jest dostosowaniem do obowiązujących przepisów.
Ponadto działanie wpisuje się i jest zgodne z narzędziem 14 zdefiniowanym w dok. Krajowe ramy strategiczne, Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 20142020 i polega na doposażeniu regionalnego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom, które są istotną
przyczyną dezaktywacji zawodowej w tym również dla regionu a także w zakresie pediatrii i opieki długoterminowej i paliatywnej m.in. w aparat KGT,
elektrokardiograf, miernik żółtaczki. Wymienione doposażenie placówki stanowi narzędzie do diagnozowania zarówno dzieci jak i dorosłych m. in. w chorobach
nowotworowych, chorobach układu krążenia, chorobach dziecięcych, układu oddechowego. Wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny wpłynie na
szybsze diagnozowanie.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

105 438,90

90 373,50

76 817,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-16

2019-02-28

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa jakości świadczeń udzielanych w Szpitalu SPZOZ Świdnik poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny oraz
Projekt zakłada wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną 7 oddziałów Szpitala SPZOZ w Świdniku (Ai IT, Chorób Wewnętrznych wraz z Pracownią Badań
przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Holterowskich, Prób Wysiłkowych i Echo serca, Chirurgii Ogólnej z Pracownią Endoskopii , II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Położniczo-Ginekologicznego,
Neonatologicznego , Pediatrycznego) oraz współpracującej z oddziałami Izby Przyjęć Szpitala , Bloku Operacyjnego i Zakładu Radiologii. W Projekcie
uwzględniono utworzenie Pracowni Tomografii Komputerowej- zakup tomografu komputerowego wraz z pracami modernizacyjno-adaptacyjnymi. Projekt zakłada
także wymianę dwóch wind medyczno-transportowych w budynku Szpitala. Ponadto zaplanowano przeprowadzenie prac modernizacyjnych /remontowo budowlanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych, uwzględniających dostosowanie infrastruktury oddziału do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Łączna
wartość nakładów zaplanowanych na realizację części zakupowej Projektu (wraz z utworzeniem Pracowni Tomografii Komputerowej) wynosi 6 877836,30 zł.
Wartość nakładów zaplanowanych na wymianę dwóch wind wynosi 399998,8zł. Wartość nakładów na prace modernizacyjno-remontowe zaplanowane do
wykonania w Oddziale Chorób Wewnętrznych wynosi 232 837,50 zł. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o już istniejąca infrastrukturę , a jej celem jest
poprawa jakości i dostępności udzielanych świadcz oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W wyniku realizacji
Projektu bezpośrednie korzyści odniosą Pacjenci leczeni w Szpitalu oraz pracownicy SPZOZ w Świdniku, a także turyści. Potrzeba realizacji Projektu wynika z
oczekiwań społecznych dotyczących poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w regionie oraz konieczności ograniczenia regionalnych dysproporcji
w infrastrukturze zdrowotnej w krajach UE. Wskaźniki zaplanowane na 2022: Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 9190 osób,
Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) 72 495 osób.

RPLU.13.01.00-06-0007/18

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNIKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

6 877 836,30

6 822 756,44

4 548 731,70

66,67 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2021-11-05

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja Centrum Medycznego VITA Paweł Skrętowicz w Urszulinie poprzez zakup sprzętu medycznego

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez doposażenie Centrum Medycznego VITA w Urszulinie. W
ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 4 141 osób. Grupą docelową są
mieszkańcy gminy Urszulin. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny oraz wyposażenie do placówki: klimatyzacja, EKG, otoskop, ssak medyczny,
autoklaw, waga niemowlęca, ciśnieniomierze x 2, termometr do ucha oraz termometr bezdotykowy, analizator składu ciała z oprogramowaniem, piła elektryczna
do cięcia gipsu, aparat rehabilitacyjny do magneto i elektro terapii., stolik do badań niemowląt z szafką. Realizacja projektu zaspokoi potrzeby wszystkich grup
interesariuszy. w ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań: Analizator składu ciała z oprogramowaniem; Zakup sprzętu i wyposażenia
medycznego I; Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego II, Studium Wykonalności oraz jako niekwalifikowane: Wniosek o dofinansowanie; Klimatyzacja. Projekt
nie dotyczy dostosowania infrastruktury do obowiązujących przepisów. Projekt wpisuje się w założenia dokumentu Krajowe Ramy strategiczne Policy Paper dla
ochrony zdrowia na lata 2014-2020, inwestycja jest zgodna z narzędziem 14.

RPLU.13.01.00-06-0008/17

CENTRUM MEDYCZNE "VITA" PAWEŁ SKRĘTOWICZ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

118 874,00

94 397,00

80 237,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-06-21

2018-12-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Doposażenie SP ZOZ w Łukowie w sprzęty medyczne

Celem głównym projektu pn. "Doposażenie SP ZOZ w Łukowie w sprzęty medyczne" jest "Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w powiecie łukowskim
poprzez doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjno-Zabiegowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Dziecięcego, Oddziału
Neonatologicznego SP ZOZ w Łukowie". Cel główny projektu jest możliwy do osiągnięcia poprzez realizację celów szczegółowych: zwiększenie dostępności do
specjalistycznego sprzętu medycznego; poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych; zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych
dla społeczeństwa; wzrost bezpieczeństwa wykonywanych badań i zabiegów; poprawa systemu diagnostyki. Przedmiotem niniejszego wniosku jest zakup nowego
wyposażenia oraz wymiana obecnie użytkowanych sprzętów w SP ZOZ w Łukowie niezbędnych do realizacji świadczeń medycznych, które będą realizowane w
jednym zadaniu. Bezpośrednie korzyści z realizacji projektu będą odczuwalne zarówno dla pacjentów jak i pracowników Szpitala. Określone w projekcie
działania przyczynią się do osiągnięcia adekwatnych wskaźników projektu opisanych w punkcie 3.2.1. Grupą docelową działań podejmowanych w ramach
niniejszego projektu będą pacjenci - mieszkańcy powiatu łukowskiego, korzystający z powszechnej służby zdrowia, którzy stanowią obecnych lub potencjalnych
pacjentów Wnioskodawcy. Grupą docelową wytworzonych rezultatów projektu będzie również SPZOZ w Łukowie, personel medyczny pracujący w szpitalu,
podmiot tworzący Szpital - Powiat Łukowski (którego zadaniem jest organizacja funkcjonowania ochrony zdrowia w powiecie) oraz Ministerstwo Zdrowia.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych, poprawy jakości wykonywanych usług, wykonywanie nowych procedur
medycznych, usprawnienie wykonywania badań i zabiegów, poprawa bezpieczeństwa pacjentów i kadry obsługującej sprzęt. Tym samym, realizacja projektu
wpłynie na minimalizowanie różnic w dostępie do usług zdrowotnych.

RPLU.13.01.00-06-0008/18

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

7 390 092,00

7 390 092,00

6 281 578,20

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-05-06

2020-09-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zapewnienie opieki nad matką i dzieckiem w ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez NZOZ Łuksja-Med
w Łukowie

Głównym celem projektu jest zaoferowanie nowej, kompleksowej usługi pielęgniarsko-położniczej ze wsparciem lekarza ginekologa z zakresu opieki nad matką i
RPLU.13.01.00-06-0009/17
dzieckiem w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Założono cele szczegółowe do jego osiągnięcia: -zwiększenie dostępności do usług, -wpieranie kierunków
krajowych priorytetów ram strategicznych polityki ochrony zdrowia, -rozwiązywanie problemów zdrowotnych matek i dzieci z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej, -rozwój opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem, -wzrost nakładów inwestycyjnych na aparaturę medyczną, -realizacja projektu zgodne z mapą
potrzeb zdrowotnych, -wzrost przychodów oraz rentowności prowadzonej działalności, -wykorzystanie potencjału kadrowego, lokalowego i instytucjonalnego. W
ramach projektu przewidziano realizację zadań, które dotyczą zakupu: mobilnego urządzenie USG, głowicy USG, bezinwazyjnego miernika bilirubiny, urządzenia do
rejestracji akcji serca płodu i skurczów, lampy oświetlającej, fotela ginekologicznego, elektroniczna wagę, wagę niemowlęca, rejestrator EKG, lampę zabiegowa,
drukarkę do recept i tablet. Wymieniony zakres rzeczowy jest niezbędny do zaoferowania nowej usługi. Usługa będzie polegać na kompleksowej opiece:
doradztwo, instruktaż ,wsparcie medyczne, wykonanie badań podstawowych (min. USG, badania rejestracji akcji serca płodu i skurczów), kontrola wagi matki i
dziecka, porady specjalistyczne, opieka poporodowa oraz opieka lekarska. Oferta zostanie skierowana do kobiet w ciąży, matek noworodków i dzieci. W ramach
projektu założono osiągnięcie wskaźników: Liczba utrzymanych miejsc pracy, Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi, Liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnościami, Liczba wspartych podmiotów leczniczych, Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej.
Osiągnięcie wymienionych wskaźników pozwoli na prawidłową realizację projektu.Projekt jest zgodny dokumentem tzw.Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata
2014-2020-narzędzie 14.

ŁUKSJA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

117 498,00

117 498,00

99 873,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-11-05

2019-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim.

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Radzyńskiego. Realizacja celu pozwoli na
poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, które obejmują
wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych poprzez: - poprawę procesu
leczenia, - dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia szpitala do oczekiwań pacjentów i potrzeb procedur medycznych niezbędne dla prawidłowej działalności
szpitala oraz podyktowane zwiększeniem efektywności ekonomicznej, energetycznej i organizacyjnej placówki. Do grupy docelowej projektu należą: kadra
kierownicza wnioskodawcy, pacjenci ich rodziny oraz pracownicy wnioskodawcy, IZ RPO, media lokalne i środowiska opiniotwórcze. W ramach projektu
realizowane będą następujące zadania: Studium wykonalności, Promocja projektu, Zarządzanie projektem, Prace modernizacyjne, Macierz oraz integracja
systemu, Sprzęt medyczny i wyposażenie. Projekt przyczyni się do realizacji następujących wskaźników rezultatu strategicznego na poziomie właściwego PI
(Priorytet inwestycyjny 9a RPO WL 2014 - 2020): 1) Średnia długość pobytu w szpitalu - poprzez skrócenie pobytu pacjentów w szpitalu dzięki lepszej i
kompleksowej opiece medycznej; 2) Przeciętne wykorzystanie łóżka - sprawniejszy system opieki zdrowotnej pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie
dostępnych miejsc w szpitalu. W wyniku realizacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) 58 646
osób; Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 8650 osób/rok. W wyniku realizacji osiągnięte zostaną następujące produkty: Liczba
wspartych podmiotów leczniczych 1szt.; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 4730019 zł.

RPLU.13.01.00-06-0009/18

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

6 877 142,19

6 830 402,19

4 553 145,97

66,66 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-08

2019-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo - Ginekologicznego,
Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. Dr
Wojciecha Oczki w Bełżycach

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu lubelskiego. Realizacja
celu pozwoli na poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych. Do grupy docelowej projektu należą: kadra kierownicza
wnioskodawcy, pacjenci ich rodziny oraz pracownicy wnioskodawcy, IZ RPO, media lokalne i środowiska opiniotwórcze. Projekt obejmuje modernizację Bloku
Operacyjnego, instalacji gazów medycznych, pomieszczeń agregatorni z wymianą agregatu oraz dźwigu osobowego. Sprzęt planowany do zakupu: -Aparat KTG
bezprzewodowe szt. 1, - wózek do KTG 1szt. -Stanowisko do resuscytacji noworodka szt. 1, -Zestaw artroskopowy szt. 1.W ramach projektu realizowane będą
następujące zadania: Zakup środków trwałych; Zakup środków trwałych vat 23%; Roboty budowlane; Roboty budowlane - agregatornia; Nadzór inwestorski;
Promocja. W ramach kosztów niekwalifikowanych zostanie zrealizowana część prac związanych z agregatornią. Projekt przyczyni się do realizacji następujących
wskaźników rezultatu strategicznego na poziomie właściwego PI (Priorytet inwestycyjny 9a RPO WL 2014 - 2020): 1) Średnia długość pobytu w szpitalu - poprzez
skrócenie pobytu pacjentów w szpitalu dzięki lepszej i kompleksowej opiece medycznej; 2) Przeciętne wykorzystanie łóżka - sprawniejszy system opieki
zdrowotnej pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie dostępnych miejsc w szpitalu. W wyniku realizacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: Ludność
objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) 157756 osób, Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 16400 osób/rok; oraz produkty:
Liczba wspartych podmiotów leczniczych [1 szt.]; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [195 293,98zł]. Produktami projektu będą wysokiej jakości
świadczenia medyczne odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom mieszkańców regionu finansowane z publicznego systemu opieki zdrowotnej.

RPLU.13.01.00-06-0010/18

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

6 426 215,21

6 165 690,00

2 885 542,91

46,80 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-05-05

2020-05-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja SPZOZ w Lubartowie w zakresie przeniesienia Bloku Operacyjnego do nowej lokalizacji wraz z wykonaniem
niezbędnych prac modernizacyjnych oraz doposażeniem tego obszaru

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Lubartowskiego. Do
RPLU.13.01.00-06-0011/18
grupy docelowej projektu należą: mieszkańcy powiatu, kadra kierownicza wnioskodawcy, pacjenci ich rodziny oraz pracownicy wnioskodawcy, IZ RPO, media
lokalne i środowiska opiniotwórcze.Projekt obejmuje prace modernizacyjne w pomieszczeniach oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok
Operacyjny SPZOZ w Lubartowie. Przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczeń na rzecz Bloku Operacyjnego obejmujące przeniesienie Bloku Operacyjnego do
nowej lokalizacji i utworzenie w nim 3 sal operacyjnych oraz montaż 3 lamp operacyjnych, montaż 3 kolumn chirurgicznych i 3 kolumn anestezjologicznych,
montaż klimatyzacji i went.i, montaż instalacji sprężonych gazów medycznych i próżni, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji CO, CWU, ZWU,
wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej, utworzenie łazienek, sali wybudzeń, pokoi socjalnych, malowanie ścian i sufitów, wykonanie posadzek
w pomieszczeniach. Zaplanowano także zakup podstawowego sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania Bloku Operacyjnego. Zadania w projekcie:
Przebudowa Bloku operacyjnego; Sprzęt medyczny; Zarządzanie projektem; Dokumentacja techniczna; Studium wykonalności; Promocja oraz w ramach kosztów
niekwalifikowanych Remont klatek schodowych. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: Liczba leczonych w podmiotach leczniczych
objętych wsparciem (osoby/rok) - 11327; Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (osoby) - 88 651; Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach
(innych niż przedsiębiorstwa) - 2 EPC. Produkty projektu: Liczba wspartych podmiotów leczniczych [1 szt.]; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [2
069 367, 18zł]. Produktem projektu będą wysokiej jakości usługi medyczne odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom mieszkańców regionu finansowane z
publicznego systemu opieki zdrowotnej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

8 511 687,29

8 307 876,94

4 585 117,17

55,19 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-03-01

2020-06-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony
zdrowia

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego.
Realizacja celu pozwoli na poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów
szczegółowych, które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych
poprzez: - poprawę procesu leczenia we wszystkich obszarach medycyny, - dostosowanie wyposażenia szpitala do oczekiwań pacjentów i potrzeb procedur
medycznych niezbędne dla prawidłowej działalności szpitala oraz podyktowane zwiększeniem efektywności ekonomicznej, energetycznej i organizacyjnej
placówki. Do grupy docelowej projektu należą: kadra kierownicza wnioskodawcy, pacjenci ich rodziny oraz pracownicy wnioskodawcy, IZ RPO, media lokalne i
środowiska opiniotwórcze. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym: zakup Sprzętu
medycznego; Zarządzanie projektem; Promocja; Studium wykonalności. Projekt przyczyni się do realizacji następujących wskaźników rezultatu strategicznego na
poziomie właściwego PI (Priorytet inwestycyjny 9a RPO WL 2014 - 2020): 1) Średnia długość pobytu w szpitalu - poprzez skrócenie pobytu pacjentów w szpitalu
dzięki lepszej i kompleksowej opiece medycznej; 2) Przeciętne wykorzystanie łóżka - sprawniejszy system opieki zdrowotnej pozwoli na bardziej efektywne
wykorzystywanie dostępnych miejsc w szpitalu. W wyniku realizacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi
(CI36) 85 105 osób; Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 15 726 osób/rok. Wskaźniki produktu: Liczba wspartych podmiotów
leczniczych 1szt.; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 6367887,66 zł.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

7 347 995,62

7 347 995,62

4 923 156,99

67,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-17

2019-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w ramach POZ dla mieszkańców gminy Lublin dzięki
doposażeniu poradni NZOZ LEKARZ DOMOWY KRZYSZTOF SZTORC

Bezpośrednim celem projektu jest podniesienie jakości świadczeń medycznych i zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych oferowanych w ramach poradni POZ
RPLU.13.01.00-06-0013/17
na terenie miasta Lublin, dzięki doposażeniu placówki Wnioskodawcy, w okresie 01.01.2018r.-31.03.2019r. Do celów pośrednich inwestycji zalicza się realizację
polityki oraz celów UE oraz poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Lublin poprzez poprawę jakości i dostępności usług
medycznych,odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji czterech zadań inwestycyjnych: 1)
zakup nowych drzwi wejściowych do poradni POZ; 2) zakup zestawu aparatu EKG ze stolikiem na kółkach; 3) zakup spirometru; 4) zakup aparatu USG. Grupy
docelowe: NZOZ Lekarz Domowy Krzysztof Sztorc- tu personel zarządzający, medyczny i techniczno-administracyjny oraz mieszkańcy miasta Lublin- tu obecni, jak i
potencjalni pacjenci poradni POZ Wnioskodawcy, ich rodziny i opiekunowie. Efekty projektu obrazowane wskaźnikami produktu i rezultatu: objęcie wsparciem 1
podmiotu leczniczego, objęcie 340727 osób ulepszonymi usługami zdrowotnymi (tu wskaźnik określony na podstawie liczby mieszkańców miasta Lublin- źródło:
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016), poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup aparatury medycznej w wysokości 71 759,26 PLN, dostosowanie
obiektu poradni POZ (tu 1 obiektu) do potrzeb osób niepełnosprawnych. Produkty projektu: doposażenie zasobów technicznych poradni POZ poprzez wdrożenie
nowej aparatury i sprzętu medycznego, dostosowanie infrastruktury poradni POZ do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo; wartość wydatków
kwalifikowalnych: 82 500,00 PLN. Inwestycja nie jest dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Inwestycja jest zgodna z Policy Paper narzędzie nr 14 wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy
chorób.

NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZ DOMOWY KRZYSZTOF SZTORC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

88 650,00

82 500,00

70 125,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2019-03-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.13.01.00-06-0012/18

Poprawa jakości udzielanych świadczeń poprzez przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym
dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz wyposażenie w sprzęt medyczny Przychodni
Specjalistycznej SP ZOZ Świdnik.

Projekt ma na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń i efektywności działania Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Świdnik. Inwestycja będzie realizowana w
oparciu o już istniejącą infrastrukturę i obejmuje przeprowadzenie prac remontowo- budowlanych/ modernizacyjnych w poradniach zlokalizowanych w budynku
Przychodni przy ul. Leśmiana 4., montaż windy w budynku (dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) oraz wyposażenie
poradni w sprzęt medyczny, poprzez jego wymianę na nowy. Inwestycja będzie dotyczyła 8 poradni: ginekologiczno-położniczej, kardiologicznej, diabetologicznej,
chirurgicznej, ortopedycznej, hematologicznej, endokrynologicznej, gruźlicy i chorób płuc. Założeniem projektu jest poprawa warunków lokalowych, jakości i
dostępności udzielanych świadczeń w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu świdnickiego. W wyniku realizacji Projektu bezpośrednie korzyści
odniosą pacjenci oraz pracownicy SPZOZ Świdnik. Do pośrednich beneficjentów należą mieszkańcy powiatu świdnickiego, a także turyści. Potrzeba realizacji
projektu wynika z oczekiwań społecznych dot. poprawy jakości i dostępności usług medycznych w regionie oraz z konieczności ograniczenia regionalnych
dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej w krajach UE. Całkowita wartość projektu wynosi 1 mln PLN. Projekt osiągnie w 2020 roku wskaźniki: Ludność objęta
ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) - 70 903 osoby Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 500 000 PLN Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami - 1 szt. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1szt Projekt pozwoli lepiej wykorzystać zasoby SPZOZ i poprawi warunki leczenia i przeciwdziałanie grupom
chorób, zidentyfikowanych jako przyczyny dezaktywizacji zawodowej, opieki nad matką i dzieckiem oraz opieki dla niesprawnych i starszych.

RPLU.13.01.00-06-0014/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNIKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

1 000 000,00

994 900,01

845 665,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-02-20

2019-11-18

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Optymalizacja usług medycznych SPZOZ w Kraśniku poprzez przebudowę i modernizację pomieszczeń oraz zakup sprzętu
medycznego

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych realizowanych w SPZOZ w Kraśniku. Realizacja celu pozwoli na
RPLU.13.01.00-06-0014/18
poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych przez SPZOZ w Kraśniku. W dalszej perspektywie realizacja projektu wpłynie także na
podniesienie jakości życia mieszkańców. Inwestycja pozwoli Wnioskodawcy lepiej realizować swoje zadania, a ostatecznie umożliwi również obniżenie kosztów
ponoszonych na utrzymanie infrastruktury. Do grupy docelowej projektu należą: kadra kierownicza wnioskodawcy, pacjenci ich rodziny oraz pracownicy
wnioskodawcy, IZ RPO, media lokalne i środowiska opiniotwórcze. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:Zakup środków trwałych; Roboty
budowlane; Nadzór inwestorski; zarządzanie projektem; Promocja projektu; Dokumentacja techniczna. Prace budowlane obejmują pracownię endoskopii, oddział
kardiologii i centralną sterylizację. Zakup sprzętu na potrzeby:Pracownia endoskopii; Oddział Kardiologii; Oddział chorób dzieci i młodzieży; blok operacyjny;
oddział chorób wewnętrznych; oddział chorób płuc i gruźlicy; oddział chirurgii ogólnej; oddział ortopedyczno - urazowy; oddział chemioterapii; oddział opieki
paliatywnej; oddział neurologii; oddział rehabilitacji neurologicznej; zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; centralna sterylizacja Projekt przyczyni się do realizacji
następujących wskaźników rezultatu strategicznego na poziomie właściwego PI (Priorytet inwestycyjny 9a RPO WL 2014 - 2020):1) Średnia długość pobytu w
szpitalu - poprzez skrócenie pobytu pacjentów w szpitalu dzięki lepszej i kompleksowej opiece medycznej; 2) Przeciętne wykorzystanie łóżka - sprawniejszy system
opieki zdrowotnej pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie dostępnych miejsc w szpitalu. W wyniku realizacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) 93880osób, Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 12800 osób/rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

7 140 054,71

7 140 054,71

5 861 270,86

82,09 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-09

2019-06-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja budynku głównego SP ZOZ w Parczewie

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych realizowanych w SPZOZ w Parczewie. W ramach projektu będzie
modernizacja istniejącego budynku głównego SPZOZ w Parczewie poprzez dobudowę skrzydła, w którym docelowo będą mieściły się Oddział Geriatrii wraz z
zapleczem diagnostyczno-zabiegowym oraz Oddział Rehabilitacji. Nastąpi także zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Geriatrii. Rezultatem projektu
będzie osiągniecie następujących wskaźników: liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem - 1 428 osoby/rok oraz ludność objęta
ulepszonymi usługami zdrowotnymi 34 435 osoby. Projekt przyczyni się również do realizacji następujących wskaźników rezultatu strategicznego na poziomie
właściwego PI (Priorytet inwestycyjny 9a RPO WL 2014 - 2020): 1) Średnia długość pobytu w szpitalu - poprzez skrócenie pobytu pacjentów w szpitalu dzięki
lepszej i kompleksowej opiece medycznej; 2) Przeciętne wykorzystanie łóżka - sprawniejszy system opieki zdrowotnej pozwoli na bardziej efektywne
wykorzystywanie dostępnych miejsc w szpitalu. Projekt posiada pozytywną OCI. SPZOZ w Parczewie posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze
środków publicznych. Projekt nie zakłada zwiększenia liczby łóżek, wpisuje się w narzędzia 13, 14 i 17 opisane w Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 20142020. Zakres prac nie obejmuje dostosowania do obowiązujących przepisów. Zaplanowany zakres jest zgodny z rekomendacjami Komitetu Sterującego ds.
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia w zakresie zgodnym z planowaną inwestycją. Wszystkie prace remontowo - budowlane, przewidziane w projekcie
są niezbędne z punktu widzenia udzielenia świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z
niepełnosprawnościami.

RPLU.13.01.00-06-0015/18

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

7 685 892,46

7 576 070,67

6 439 660,06

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-12-08

2020-10-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie jakości usług medycznych poprzez doposażenie Poradni Lekarza Rodzinnego przy SPZOZ we Włodawie

Przedmiotem projektu jest doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny SPZOZ we Włodawie. Projekt ma na celu poprawę jakości świadczonych usług,
zaspokojenie potrzeb pacjentów oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa. Bezsprzecznie wpłynie to również na poprawę komfortu pacjentów. Zwiększy to też
możliwości konkurencyjność placówki, rozszerzenie oferty kierowanej do pacjentów, a tym samym zwiększenie liczby osób z niej korzystających. Główną grupą
docelową projektu są mieszkańcy Włodawy, których liczba na koniec 2016 roku wynosiła 13 535. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano następujące
zadania do realizacji: 1) Zakup sprzętu medycznego 2) Zakup urządzeń komputerowych 3) Zakup pozostałego wyposażenia 4) Opracowanie studium wykonalności
5) Zarządzanie projektem 6) Promocja projektu. Na zakupionym sprzęcie medycznym świadczone będą bezpłatne usługi zdrowotne zgodne z zakresem umowy z
Narodowym Funduszem Zdrowia. Kluczowe wskaźniki projektu to: 1) ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 1 727 osób 2) liczba wspartych
podmiotów leczniczych - 1 podmiot 3) nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 83 700,00 zł netto. Projekt nie polega na dostosowaniu istniejącej
infrastruktury do obowiązujących przepisów. Zaplanowany zakup wyposażenia w ramach projektu związany jest z rozwojem oraz podniesieniem jakości
świadczonych usług placówki. Projekt wpisuje się w cel główny określony w "Policy Paper", tj. zwiększenie długości życia w zdrowiu jako czynnika wpływającego
na jakość życia i wzrost gospodarczy w Polsce. Projekt zgodny jest z Narzędziem 14 Policy Paper: Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających
świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej
(roboty budowlane, doposażenia). Inwestycje prowadzone w ramach tego narzędzia mogą dotyczyć podmiotów udzielających świadczeń w zakresie POZ.

RPLU.13.01.00-06-0016/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

117 183,00

117 183,00

99 605,55

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-08

2019-03-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu
Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych przez SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim w
zakresie opieki długoterminowej jak również diagnostyki (z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych). Zakres rzeczowy projektu
obejmuje utworzenie i wyposażenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Łózkach (na bazie budynku byłej szkoły) przy czym zakup wyposażania stanowi niezbędny
element do świadczenia usług przez ZOL w warunkach przewidzianych przepisami prawa. Elementem inwestycji jest także rozszerzenie i uzupełnienie zakresu
diagnostyki SPZOZ poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej na potrzeby komórek organizacyjnych jednostki (tj. blok operacyjny - laparoskop (1 szt.);
poradnia endoskopowa - endoskop (1 szt.); oddział wewnętrzny, poradnia kardiologiczna - echo doppler (1 szt.), holter z bieżnią EKG (1 szt.); POZ - przenośny
aparat USG). Projekt zakłada udział strony społecznej jak również placówek POZ w celu realizacji założonych celów. Kluczowe wskaźniki realizacji projektu to:
Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) - 110 891 osób; Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1szt.; Nakłady inwestycyjne na zakup
aparatury medycznej - 3.443.140,57 zł, Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami - 1szt., "Liczba leczonych w podmiotach
leczniczych objętych wsparciem - 5000 osób. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańców powiatu bialskiego - ziemskiego.

RPLU.13.01.00-06-0016/18

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

11 680 647,99

11 508 873,57

7 590 537,11

65,95 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-01-04

2020-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w Gminnym
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez GSPZOZ w Zakrzówku. Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji
pięciu zadań, a mianowicie: 1. Zakup wyrobów medycznych tj.: lampa badawczo-zabiegowa (2 szt.), ssak (1 szt.), lampa naczołowa (1 szt.), otoskop (2 szt.), wózek
inwalidzki (2 szt.), waga (2 szt.), ciśnieniomierz (5 szt.), bezprzewodowe EKG (1 szt.), fotel ginekologiczny (1 szt.), stojak na kroplówki (2 szt.), autoklaw (1 szt.),
laryngoskop (1 szt.), leżanka elektryczna (1 szt.), defibrylator (1 szt.). 2. Zakup oprogramowania do rejestracji i gabinetów lekarskich oraz bazy danych. 3. Zakup
sprzętu komputerowego i peryferyjnego (sprzęt komp. 3 szt., serwer 1 szt., drukarki - 5 szt., 1 szt. UPS) 4. Usługi wdrożeniowe obejmujące wdrożenie zakupionego
oprogramowania. 5. Promocja projektu obejmująca oznakowanie zakupionego sprzętu, zakup tab. pamiątkowej, zamieszczenie artykułu w prasie oraz informacji
na temat projektu na stronie internetowej. Projekt skierowany jest do pacjentów korzystających z usług GSPZOZ w Zakrzówku oraz personelu medycznego.
Wskaźniki projektu: I. Rezultatu: 1. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - wartość 6580 osób - rok 2019. II. Produktu: 1. Liczba wspartych
podmiotów leczniczych - wartość 1 szt. - rok 2019. 2. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - wartość 39 929,14 zł - rok 2019. Inwestycja nie jest
dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Projekt jest zgodny z celem głównym Policy Paper - Zwiększenie długości życia w zdrowiu jako czynnika
wpływającego na jakość życia i wzrost gospod., a także przyczyni się do realizacji Narzędzia 14, poprzez zakup wyrobów medycznych, które pozwolą wstępnie
diagnozować choroby krążenia (aparat EKG) i nowotworowe (laryngoskop). Należy podkreślić, iż POZ odgrywa kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia. Od jej
sprawności i skuteczności w ogromnym stopniu zależy efektywność całego systemu opieki medycznej.

RPLU.13.01.00-06-0017/17

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ZAKRZÓWKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

100 113,46

100 113,46

85 096,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-06-26

2019-02-28

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o.o. w lokalizacji Poniatowa
oraz Opole Lubelskie

Realizacji Projektu jest ukierunkowana na osiągnięciem kilku celów, z czego głównym jest dostosowanie świadczonych przez PCZ w Opolu Lubelskim świadczeń
zdrowotnych do zmian demograficznych oraz poprawa ich jakości i dostępności, ze szczególnych uwzględnieniem dostępu takich grup jak: niepełnosprawni,
osoby starsze oraz przewlekle chore. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podjęcie kompleksowych działań związanych z unowocześnieniem infrastruktury, w tym
usunięciu barier architektonicznych oraz racjonalizacją wykorzystania zasobów ludzkich, sprzętowych oraz lokalowych. Celem jest także zapewnienie pacjentom
kompleksowości oraz ciągłości leczenia, a przede wszystkim pomoc w dochodzeniu do pełnosprawności oraz szybkiego powrotu do zdrowia i pracy. Kluczowymi
rezultatami inwestycji będzie skrócenie średniego czasu hospitalizacji pacjenta o oraz skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie zdrowotne w przypadku
opieki długoterminowej. Ponadto rezultatami będzie zwiększenie dostępności do infrastruktury osobom niepełnosprawnych w wyniku usunięcia barier
architektonicznych oraz zastosowanie udogodnień. Efektem projektu będzie również rozwój opieki środowiskowej poprzez naukę dla najbliższych chorego co do
jego potrzeb i wymagań opiekuńczych lub higienicznych. Grupą docelową inwestycji są mieszkańcy powiatu opolskiego, dla których Powiatowe Centrum Zdrowia
w Opolu Lubelskiem jest placówką zabezpieczającą świadczenia zdrowotne. Mierzalnymi efektami projektu będzie osiągniecie takich wskaźników rezultatu jak: 1.
Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi; 2. Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem; a także wskaźników produktu: 1. Liczba
wspartych podmiotów leczniczych; 2. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej; 3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. ... /CIĄG DALSZY W PIŚMIE PRZEWODNIM DO OCENY FORMALNEJ/

RPLU.13.01.00-06-0017/18

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

5 394 650,00

5 394 650,00

4 585 452,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-12-01

2020-03-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa jakości i dostępności usług w Nasze Zdrowie Piotr Momot i partner - spółka lekarzy w placówkach w Biłgoraju i
Frampolu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez doposażenie placówek Nasze Zdrowie we Frampolu i
Biłgoraju. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 102 272,00
osób. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie do placówek Nasze Zdrowie we Frampolu: ekg 12-kanałowe , stolik do ekg, system
ultrasonograficzny oraz Biłgoraju: 2 głowice do aparatu USG, spirometr z ekranem dotykowym, przenośne 3-kanałowe EKG, stolik do spirometru, ręczny wózek
inwalidzki. Wszystkie zakupy dokonane w projekcie zaspokoją potrzeby interesariuszy. Inwestycja nie polega na dostosowaniu do obowiązujących przepisów.
Rozwój podstawowej opieki zdrowotnej (w tym przypadku zakup sprzętu) wpisuje się w realizacje celów założonych w dokumencie "Krajowe Ramy strategiczne
Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020" poprzez realizowanie określonych w nim narzędzi:* Narzędzie 14 - wsparcie regionalnych podmiotów
leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowane na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotna przyczyna
dezaktywacji zawodowej. Inwestycje prowadzone w ramach tego narzędzia ukierunkowane mogą być na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych i dzieci
rozwiązywane w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny wpłynie
na szybsze diagnozowanie i poprawi dostęp do nowoczesnych form leczenia oraz zapewni komfort leczenia pacjenta.

RPLU.13.01.00-06-0018/17

NASZE ZDROWIE PIOTR MOMOT I PARTNER - SPOŁKA LEKARZY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

118 573,00

117 343,00

99 741,55

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-21

2018-11-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny - doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana Celem głównym projektu jest zwiększenie włączenia społecznego poprzez poprawę dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób
z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych
nowotworowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na terenie województwa lubelskiego do końca II kwartału 2020 roku. Rezultaty
projektu: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36): 1 729 792 osób; Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem: 52 786
osób/rok. Produkty: Liczba wspartych podmiotów leczniczych: 1 szt; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej: 33732057,41 PLN. Grupa docelowa:
osoby korzystające z usług w zakresie opieki zdrowotnej. Przedmiotem przedsięwzięcia (inwestycji) będzie doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny oraz
dodatkowe wyposażenie istniejących jednostek COZL oraz wyposażenie nowo utworzonych. Przedmiotowa inwestycja i jej zakres rzeczowy stanowi kontynuację
projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja COZL" i tym samym jest ściśle komplementarna z tym projektem. Realizacja inwestycji stanowi warunek niezbędny do
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitala po Rozbudowie. Planowany do zakupu sprzęt medyczny oraz dodatkowe wyposażenie zakłada dostosowanie
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednostki istniejące, które zostaną wyposażone w sprzęt w wyniku realizacji niniejszego projektu: A. Zakład Diagnostyki
Obrazowej B. Pracownia Teleradioterapii działająca w ramach Zakładu Radioterapii C. Pracownia Brachyterapii działająca w ramach Zakładu Brachyterapii D.
Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej E. Oddział Hematologiczny F. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii G. Izba Przyjęć
Szpitala H. Pracownia Immunologiczna działająca w ramach Medycznego Laboratorium Diagnostycznego I. Pracownia Histopatologii działająca w ramach
Zakładu Patologii Nowotworów J. Pracownia Endoskopii oraz jednostki nowo utworzone : A. Oddział Medycyny Paliatywnej B. Oddział Brachyterapii

RPLU.13.01.00-06-0018/18

CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

41 690 899,11

41 690 899,11

35 437 264,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-09-28

2020-04-30

Pozakonkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa funkcjonowania przychodni specjalistycznej oraz podniesienie efektywności udzielanych świadczeń
zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Kraśniku

W ramach przebudowy (część parterowego pawilonu przybudowanego do budynku administracyjnego SPZOZ) i remontu (część parteru budynku
administracyjnego SPZOZ) zaprojektowano dostosowanie pomieszczeń przychodni do obecnie obowiązujących przepisów ochrony pożarowej, budowlanych i
sanitarnych oraz poprawę funkcjonalności i wymianę zużytych elementów budowlanych i instalacyjnych, a także dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Zmieni się układ i wielkość niektórych pomieszczeń. Wymienia się wszystkie drzwi wewnętrzne, dostosowując ich szerokość do
obowiązujących przepisów. Planowany jest również zakup sprzętu medycznego do AOS 22szt. Obszar oddziaływania inwestycji swoim zasięgiem obejmuje Powiat
Kraśnicki, powiaty ościenne. Liczba ludności objęta oddziaływaniem inwestycji przekracza 100tys. mieszkańców. Dlatego grupę docelowa stanowią mieszkańcy
w/w powiatów oraz personel szpitala. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez SPZOZ w Kraśniku. Powyższy cel
zostanie osiągnięty dzięki realizacji zadań: 1.Zakup wyrobów medycznych 2.Przebudowa i remont obiektu AOS 3.Promocja projektu obejmująca oznakowanie
zakupionego sprzętu medycznego innych środków trwałych, zakup tablicy pamiątkowej, zamieszczenie artykułu w prasie oraz informacji na temat projektu na
stronie www 4.Zarządzanie projektem 5.Studium wykonalności W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: Rezultatu: 1.Ludność
objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - wartość 97000osób -2019r. Produktu: 1.Liczba wspartych podmiotów leczniczych -1szt.-2018r. 2.Nakłady
inwestycyjne na zakup aparatury medycznej -1012025,00zł-2018r. 3.Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -1szt.2018r.
Zlokalizowanie największej liczby przychodni w jednym miejscu zagwarantuje racjonalizację funkcjonowania podmiotu medycznego AOS. Dla utrzymania jakości
kompleksowego leczenia konieczna jest modernizacja i doposażenie.

RPLU.13.01.00-06-0020/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

2 576 932,40

2 576 932,40

2 190 392,54

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-08-26

2019-07-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ Przychodnia Rejonowa Barbara Saczuk, Krystyna Hackiewicz,
Marzanna Iwańczuk s.c. w Międzyrzecu Podlaskim

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
RPLU.13.01.00-06-0022/17
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zakup zaplecza informatycznego/ IT (sprzęt) zwiększający
dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zarządzanie projektem, - Promocja. Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi - 8666 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 79627,57 zł.Inwestycja jest
zgodna z Narzędziem 14 Policy Paper 2014-2020, bo ma na celu poprawę efektywności i dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz polega na
wyposażeniu w niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych sprzęt medyczny np.spirometr, defibrylator, rejestrator RR i jako element zaplecze
IT, co ukierunkowane jest na rozwiązywanie problemów zdrowotnych dzieci i dorosłych występujących w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ,
którego zakres wynika z przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej i zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń
zdrowotnych zasięgu oddziaływania.

BARBARA SACZUK, KRYSTYNA HACKIEWICZ, MARZANNA IWAŃCZUK S.C.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

115 751,95

115 751,95

98 389,15

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-20

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ "MEDYK" Alicja Majorczyk 21-550 Terespol ul. Stacyjna 2

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zarządzanie projektem, - Promocja. Kluczowe rezultaty
projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 4703 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup
aparatury medycznej - 82479,19 zł -

RPLU.13.01.00-06-0025/17

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYK" ALICJA MAJORCZYK 21-550
TERESPOL UL. STACYJNA 2

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

97 977,52

97 977,52

83 280,89

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-28

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa jakości i dostępności usług podstawowej opieki zdrowotnej w przychodniach POZ SPZOZ w Puławach

Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu puławskiego i okolic poprzez wsparcie czterech placówek POZ
w Puławach, będących jednostkami organizacyjnymi SPZOZ w Puławach, w tym: Przychodnia POZ nr 1 przy ul. Partyzantów 17, Przychodnia POZ nr 2 przy ul.
Skłodowskiej 10, Przychodnia POZ nr 3 przy ul. Kilińskiego 18 oraz Przychodnia POZ nr 4 przy ul. Kołłątaja 51. W ramach projektu zaplanowano doposażenie
placówek w nowoczesny sprzęt i wyposażenie medyczne, oraz prace budowlane na rzecz budowy pochylni i modernizacji wejścia do dwóch przychodni.
Bezpośrednie korzyści z realizacji projektu będą odczuwalne zarówno dla pacjentów (wyższa jakość usług i skuteczność leczenia, lepsza dostępność do obiektu)
jak i pracowników przychodni (poprawa jakości i efektywności pracy dzięki doposażeniu gabinetów w nowoczesne urządzenia medyczne). Grupą docelową tworzą
mieszkańcy powiatu puławskiego, korzystający z powszechnej służby zdrowia, którzy stanowią obecnych lub potencjalnych pacjentów Wnioskodawcy. Realizacja
projektu przyczyni się do podniesienia jakości realizowanych usług oraz zwiększenia dostępności do placówek dla osób niepełnosprawnych. W efekcie, wpłynie
na zmniejszenie dysproporcji terytorialnych w dostępie do usług zdrowotnych oraz ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego os.
niepełnosprawnych. Projekt jest zgodny z Narzędziem 14 Policy Paper, ukierunkowanym m.in. na inwestycje w rozwój opieki koordynowanej w podstawowej
opiece zdrowotnej. Przedsięwzięcie zakłada realizację działań na rzecz poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w placówkach POZ (modernizacja
infrastruktury, nowoczesne wyposażenie) co bezpośrednio przyczyni się do poprawy efektywności profilaktyki, diagnostyki i skuteczności leczenia pacjentów, w
szczególności w zakresie chorób układu krążenia, które stanowią obecnie główną przyczynę zgonów, hospitalizacji lub trwałej niezdolności do pracy.

RPLU.13.01.00-06-0030/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

118 631,59

118 631,59

100 000,00

84,29 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-01

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzmocnienie działań w zakresie dostępności i jakości usług w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPSzW im. Jana
Bożego w Lublinie

Projekt zakłada poprawę dostępności do usług zdrowotnych poprzez wsparcie infra.(zakup nowoczesnego sprzętu), co znajdzie odzwierciedlenie w jakości
świadczonych usług medycznych, podniesieniu jakości życia pacjentów, a także zmniejszeniu dysproporcji terytorialnych w ich dostępie i jest zgodny z
Narzędziem 14 KRS Policy paper (zał. do wniosku). Realizowany będzie na obszarze powiatu m.Lublin, na terenie SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie przy ul. Leona
Kruczkowskiego 21 (obręb 0010 Stara Dziesiąta, nr działki 4/4). Swoim zakresem obejmuje doposażenie Przychodni POZ w nowoczesny sprzęt medyczny.
Realizacja projektu umożliwi szybszą i skuteczniejszą diagnostykę pacjentów, co będzie skutkowało wcześniejszym podjęciem leczenia. W ramach realizacji
projektu specjaliści z obszaru zdrowia publicznego, tj. psycholog, dietetyk obecnie zatrudnieni w SPSzW im. J.Bożego będą zaangażowani do udzielania świadczeń
z zakresy psychologii i dietetyki wśród pacjentów POZ, co zapewni kompleksowość i ciągłość sprawowania opieki. Zostanie opracowany i wdrożony plan działań
profilaktycznych z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych i potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką. Projekt jest integralną częścią reorganizacji i
restrukturyzacji szpitala, który zakłada przesunięcie ciężaru opieki szpitalnej do POZ i AOS. Realizacja projektu będzie służyć wprowadzeniu kompleksowości
świadczonych usług w lokalizacji przy ul.Kruczkowskiego, a także pozwoli na udoskonalenie koordynowanej opieki zdrowotnej, z jednoczesnym wykorzystaniem
istniejącej infrastruktury. Zostanie stworzony również system mobilności. Projekt umożliwi udoskonalenie i wdrożenie nowego standardu organizacji
świadczonych usług polegającego na koordynowanej opiece nad pacjentem. Kluczowym rezultatem projektu jest ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi, która w 2020r. wyniesie 333625 osób. Wskaźniki produktu to 1 wsparty podmiot leczniczy oraz 86713,91 zł netto nakładów inwestycyjnych na
zakup aparatury medycznej.

RPLU.13.01.00-06-0031/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

117 987,77

105 721,02

89 862,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-28

2019-05-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie poprzez utworzenie nowych i
reorganizację już istniejących świadczeń medycznych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Proj.obejmuję zwięk.dostępności usług zdrow.AOS i przyczynia się do popr.jakości tych usług oraz zmniejsza dysproporcje teryt.w ich dostępie poprzez
wyposażenie w sprzęt med. i komp. Proj.realizowany będzie w m.Lublin, przy ul. L.Kruczkowskiego 21.Zakupiony sprzęt med. i sprzęt komp. jest niezbędny do
utworzenia w AOS 3 nowych poradni: otolaryngologicznej, leczenia bólu i geriatrii oraz reorganizacji istniejącej por. chirurgii og. w zakresie leczenia ran
przewlekłych. Wsparty zostanie 1 podmiot:SPSzW im.J.Bożego (funkcjonuje tu zarówno szpital, AOS i POZ). Ludność objęta ulepszonymi usług. zdrow.-618945 os.
Realizacja Proj.będzie wiązała się ze wzrostem zatrud.o 2 EPC(os. z gr. zmarginalizowanej i wykluczenia społecz.).Wartość sprzętu med.to 988148,14 zł netto. Proj.
jest zgodny z mapami potrzeb zdrowot.woj.lub. oraz z narzędziami nr 13,14 i 17 zdefiniowanymi w KRS Policy paper dla ochrony zdrowia. Wpływa na zwiększenie
dostęp. i jakości AOS w zakresie:chorób ukł.kostno-stawowo-mięśniowego,ukł.oddechowego, opieki nad os.starszymi oraz schorzeń specyficznych dla woj.lub.
Proj.obejmuje elementy zwiększ. jakość usług zdro.w zakresie chorób nowotworowych, wpływając na ich wykrywalność. Zakupiony sprzęt będzie się
charakteryzował wysoką energooszczędnością dzięki czemu dojdzie do obniżenia zużycia i efektywnego wykorzystania energii elektr. Nowy sprzęt (ultrasonograf)
tworzy system mobilności w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń os. niedołężnym. Efektem realizacji Proj. będzie skrócenie czasu oczekiwania na
świad.zdrowotne. Proj. przyczynia się do zwiększenia jakości i dostępności do diagnozy i terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. Proj. jest integralną
częścią reorganizacji i restrukturyzacji SPSzW, gdyż docelowo będą udzielane kompleksowe świad.zdr. przeniesione z lecznictwa szpitalnego na rzecz AOS, co
przyczyni się do poprawy funkcjo. SPSzW i pozwoli na udoskonalenie koordynowanej op. zdr., z jednoczesnym wykorzystaniem istniejącej infrastr.

RPLU.13.01.00-06-0032/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

1 128 453,50

1 112 223,50

945 389,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-28

2019-10-01

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Remont i przebudowa (modernizacja) parteru budynku POZ w Jedlance z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w
miejscowości Jedlanka dz. nr 839

Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności zdrowotnych dla mieszkańców powiatu łukowskiego, w szczególności miejscowości Jedlanka i okolic
poprzez wsparcie placówki podstawowej opieki zdrowotnej w Jedlance, będącej jednostką organizacyjną SPZOZ w Łukowie. W ramach projektu zaplanowano
doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i wyposażenie medyczne, oraz prace budowlano-remontowe budynku przychodni, wraz z dostosowaniem dla potrzeb
osób niepełnosprawnych. Bezpośrednie korzyści z realizacji projektu będą odczuwalne zarówno dla pacjentów (wyższa jakość usług i skuteczność leczenia, lepsza
dostępność do obiektu - przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych) jak i pracowników przychodni (poprawa jakości i efektywności pracy dzięki doposażeniu
gabinetów w nowoczesne urządzenia medyczne). Grupą docelową tworzą mieszkańcy powiatu łukowskiego, korzystający z powszechnej służby zdrowia, którzy
stanowią obecnych lub potencjalnych pacjentów Wnioskodawcy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych,
podniesienia jakości realizowanych usług oraz zwiększenia dostępności do placówek dla osób niepełnosprawnych. W efekcie, wpłynie na zmniejszenie
dysproporcji terytorialnych w dostępie do usług zdrowotnych oraz ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
Projekt jest zgodny z Policy Paper gdyż inwestycje prowadzone w ramach Narzędzia 14 w POZ mogą być ukierunkowane na wszystkie problemy zdrowotne
rozwiązywane w ramach świadczeń z zakresu poz, przy czym powinny one przyczyniać się do rozwoju opieki koordynowanej. Projekt ukierunkowany jest na
rozwiązywanie problemów poprzez zwiększenie jakości oraz zakresu świadczonych w przychodni usług opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem chorób
układu kostno-mięśniowego, układu krążenia oraz układu oddechowego. Przyczyni się również do rozwoju opieki koordynowanej poprzez doposażenie Przychodni
POZ w Jedlance w dotychczas nieposiadany sprzęt

RPLU.13.01.00-06-0033/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

118 721,14

114 600,64

96 527,97

84,23 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-04-23

2019-03-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w Szastarce

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zakup zaplecza informatycznego/ IT (sprzęt) zwiększający
dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zarządzanie projektem - Promocja. Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi - 4807 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 76 658,86 zł

RPLU.13.01.00-06-0034/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZASTARCE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

117 170,32

117 170,32

99 594,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-25

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ "Gloria" Przychodna Medycyny Rodzinnej Anna KrasuckaRabczewska

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zakup zaplecza informatycznego/ IT (sprzęt) zwiększający
dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zarządzanie projektem - Promocja. Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi - 1268 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 83 184,89 zł

RPLU.13.01.00-06-0035/17

ANNA KRASUCKA- RABCZEWSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "GLORIA"
PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

113 620,68

113 620,68

96 577,57

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-25

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ s.c. w Trzydniku Dużym B. Wilkołek, E. Wcisło

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zakup zaplecza informatycznego/ IT (sprzęt) zwiększający
dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zarządzanie projektem - Promocja. Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi - 2531 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 47 257,50 zł

RPLU.13.01.00-06-0036/17

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.C. W TRZYDNIKU DUŻYM BOŻENA
WILKOŁEK EDMUND WCISŁO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

82 904,61

82 904,61

70 468,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-26

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych s.c w Milejowie

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych- Zarządzanie projektem, w tym promocja. Kluczowe
rezultaty projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 6791 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na
zakup aparatury medycznej - 99 126,99 zł Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)- 1 EPC

RPLU.13.01.00-06-0037/17

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH S.C. W
MILEJOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

116 931,44

116 931,44

99 391,72

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-26

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ "SALMED" s.c. w Łęcznej

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zarządzanie projektem - Promocja. Kluczowe rezultaty
projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 7807 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup
aparatury medycznej - 129 629,63 zł Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 1 EPC

RPLU.13.01.00-06-0038/17

SPÓŁKA CYWILNA "SALMED" W SKŁADZIE: J. KOSTECKA, K. SABARAŃSKA, B. TETIURKA, D.
WINIARSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

149 800,00

117 500,00

99 875,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-26

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń diagnostycznych w POZ CM INTERNUS poprzez zakup aparatu USG.

Celem głównym projektu jest "Utworzenie ulepszonej usługi dla pacjentów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej CM INTERNUS. -(badania diagnostyczne w POZ )".
Rezultatem osiągniętym do końca 2019 roku jest przebadanie 500 pacjentów POZ zakupionym aparatem. Wskażnikiem roduktu będzie zakupiony aparat USG.
Głównymi interesariuszami projektu są -lekarze-pracownicy CM INTERNUS oraz pacjenci. Głównym beneficjentem projektu będą pacjenci, ponieważ będą mieli
przeprowadzone wcześnie i szybciej badania USG na miejscu w POZ bez kierowania ich do ogólnodostępnej kolejki specjalistów USG. Dla pacjentów POZ jest to
korzyść oszczędności czasu, gdyż nie będą musieli ponownie przychodzić na badanie, a także w razie choroby będzie ona znacznie wcześniej wykryta co skraca
czas pobytu pacjenta w szpitalu i przyspiesza powrót pacjenta na rynek pracy. Korzyść dla lekarzy specjalistów , bo będą mieli wcześniej zdiagnozowanego
pacjenta, mniejszy stres i większe zadowolenie z wykonywanej pracy. Korzyść dla pacjentów oczekujących w kolejce do ogólnodostępnej pracowni USG, ponieważ
z kolejki odejdą pacjenci POZ już wcześniej zdiagnozowani. Zakupiony w ramach projektu aparat USG będzie miał możliwości wykrywania chorób krążenia,
układu oddechowego, stawowo-kostnego, wykrywanie nowotworów brzucha oraz wcześniejszej diagnozy i opieki nad matką i dzieckiem. Grupą docelową są
pacjenci POZ w CM INTERNUS. Projekt przewiduje jedno zadanie - zakup aparatu USG.

RPLU.13.01.00-06-0039/17

CENTRUM MEDYCZNE INTERNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

140 000,00

140 000,00

99 960,00

71,40 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-30

2018-09-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W DRELOWIE I SZÓSTCE BEATA LESZCZUK

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Roboty budowlane zwiększające dostępność i jakość
świadczonych usług publicznych osób starszych i niepełnosprawnych.- Zarządzanie projektem, -Promocja. Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność objęta
ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 4100 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 12
763,00 zł, Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2 szt. Przedsiębiorstwo jest firmą powstałą w 1998 roku, której jednym z
celów jest stworzenie Podmiotu leczniczego oferującego szeroki wachlarz usług. Ośrodki Zdrowia należące do Gminy Drelów w których aktualnie prowadzona jest
działalność charakteryzują się złym stanem technicznym.Celem projektu jest poprawa jakości i ułatwienie dostępności do usług medycznych mieszkańcom gminy
Drelów. Usługi medyczne będą udzielane i wykonywane na najwyższym poziomie, w nowoczesnych w pełni dostosowanych pomieszczeniach przez
wykwalifikowana kadrę medyczną. Ciąg dalszy w piśmie.

RPLU.13.01.00-06-0040/17

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W DRELOWIE I
SZÓSTCE BEATA LESZCZUK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

117 350,57

117 350,57

99 747,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-21

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH W NZOZ LEK-MED 2 - SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY W ŁĘCZNEJ

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych (aparat EKG, spirometr, defibrylator, aparat KTG, detektor
tętna, aparat USG) - Zarządzanie projektem - Promocja (zakup tablicy pamiątkowej). Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi - 5929 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 92 447,39 zł

RPLU.13.01.00-06-0042/17

"E.KRZYSIAK, G.MAKSYMIUK, Ż.GUT, A.SOLECKA, E.WÓJTOWICZ,- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ.LEK-MED 2 - SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

109 255,18

109 255,18

92 866,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-25

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ ARS MEDICA w Lublinie

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu medycznego (ultrasonografu) zwiększającego dostępność i jakość świadczonych publicznych usług zdrowotnych- Zarządzanie projektem - Promocja.
Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 4955 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady
inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 120 370,37 zł Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 1 EPC

RPLU.13.01.00-06-0043/17

GĄSŁAWSKA BEATA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ARS MEDICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

139 800,00

117 500,00

99 875,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-20

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Radzyniu
Podlaskim

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim. Dzięki realizacji projektu zostanie
osiągnięty następujący wskaźnik rezultatu: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 59986 osób. Grupą docelową projektu są osoby z powiatu
radzyńskiego. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania: roboty budowlane - wyburzenie części ścian działowych i wykonanie nowych przy
zachowaniu układu konstrukcyjnego, pionów instalacyjnych i wentylacyjnych, odtworzenie powłok malarskich i posadzek, wykonanie okładzin ściennych i
sufitów podwieszanych w części pomieszczeń. zakup sprzętu medycznego - Leżanka lekarska 2 szt., lampa bezcieniowa 2 szt., waga do ważenia niemowląt 2 szt.,
waga lekarska dla dorosłych 2szt., stolik zabiegowy 4 szt., wózek do transportu 1 szt., wózek inwalidzki 1 szt., stolik do przewijania niemowląt 1 szt., EKG 2 szt.,
przenośny defibrylator 1 szt., stół zabiegowy 1 szt., Pulsoksymetr 1 szt., Sprirometr 1 szt.. Dzięki realizacji projektu zostaną zaspokojone wszystkie potrzeby
interesariuszy. Inwestycja nie jest dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Ponadto działanie wpisuje się i jest zgodne z narzędziem 14 zdefiniowanym w
dok. Krajowe ramy strategiczne, Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 i polega na doposażeniu regionalnego podmiotu leczniczego udzielającego
świadczeń na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej. Projekt polega na przeprowadzeniu
niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych oraz wyposażeniu w niezbędny sprzęt medyczny. W ramach
projektu nie planuje się zakupu oprogramowania, sprzętu. Projekt przyczynia się do osiągnięcia także wskaźników produktów: liczba wspartych podmiotów
leczniczych - 1 szt.; nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 36636,48 zł.

RPLU.13.01.00-06-0044/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

117 646,15

117 646,15

99 999,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-09-03

2019-07-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w
Radzyniu Podlaskim

Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie jakości i dostępności do usług realizowanych w ramach AOS. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację
celów szczegółowych, które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji
terytorialnych poprzez: - poprawę procesu leczenia w zakresie m.in. chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, badań endoskopowych, - wykonywanie
zabiegów w trybie ambulatoryjnym, - krótszy czas oczekiwania na zabieg, - brak konieczności hospitalizacji, - szybszy powrót do pełnej sprawności. Kluczowe
rezultaty projektu (wyrażone wskaźnikami rezultatu) to: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi: 59 984 osób. Grupą docelową jest ludność powiatu
radzyńskiego. Zadanie przewidziane do realizacji zgodnie z HRF: Roboty budowlane, Sprzęt medyczny, Promocja projektu, Koszty osobowe, Nadzór inwestorski.
Inwestycja nie jest dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Ponadto działanie wpisuje się i jest zgodne z narzędziem 14 zdefiniowanym w dok. Krajowe
ramy strategiczne, Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 i polega na doposażeniu regionalnego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń na
rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej. Projekt polega na przeprowadzeniu niezbędnych z punktu
widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych oraz wyposażeniu w niezbędny sprzęt medyczny. Zakres inwestycji dotyczący
rozwiązań ICT tj. system archiwizacji badań wpisuje się w założenia Narzędzia 26 Policy Paper tj. upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji
medycznej.

RPLU.13.01.00-06-0045/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

1 294 262,94

1 294 262,94

1 100 123,49

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-11-15

2019-10-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Zakres projektu obejmuje: 1) zakup wyposażenia medycznego (fotel do pobierania krwi i iniekcji dożylnych 2 szt., Stolik zabiegowy 5 szt., Fotel obrotowy 10 szt.,
RPLU.13.01.00-06-0046/17
Stół rehabilitacyjny standard SR-S 5 szt., Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej na kółkach 1 szt., Lampa bezcieniowa ledowa 1 szt., Spirometr 1 szt.,
Aparat EKG 1 szt.; szafa lekarska na leki i sprzęt medyczny 1 szt., Taboret obrotowy 8 szt., Parawan 5 szt., Waga elektroniczna 2 szt., Lodówka na leki i szczepionki
1 szt.). 2) zakup wyposażenia biurowego (Meblościanka do gabinetu lekarskiego 5 szt., burka lekarskie 8 szt., urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. szafy kontenerowe 2
szt., 3) Zakup wyposażenia ICT - zestawy komputerowe 6 szt., drukarki laserowe 6 szt.). Obszar oddziaływania inwestycji swoim zasięgiem obejmuje powiat
zamojski i Miasto Zamość. Liczba ludności objęta oddziaływaniem inwestycji przekracza 490 tys. mieszkańców. Dlatego grupę docelowa stanowią mieszkańcy
powiatu zamojskiego i Miasta Zamość oraz personel szpitala. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez SPSW w
Zamościu. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: Rezultatu: 1.Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - wartość
494791osób - 2019r. Produktu: 1.Liczba wspartych podmiotów leczniczych - wartość 1szt.-2019r. Dla utrzymania jakości kompleksowego leczenia konieczne jest
wyposażenie POZ w odpowiedni sprzęt medyczny. Trudności jakie dotykają POZ to przede wszystkim braki w infrastrukturze sprzętowej i wyposażeniu oraz
nadmierne wyeksploatowanie niektórych urządzeń.

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

126 095,38

89 417,75

76 005,08

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-11-20

2019-02-28

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia - zakup wyposażenia do SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Celem głównym projektu jest zwiększona dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozszerzenie i uzupełnienie zakresu diagnostyki obrazowej SPZOZ w
Międzyrzecu Podlaskim poprzez utworzenie, wyposażenie i uruchomienie Pracowni Tomografii Komputerowej w ramach Zakładu Leczniczego Ambulatoryjna
Opieka Specjalistyczna. Inwestycja obejmuje zakup, instalację i uruchomienie tomografu komputerowego z kompletnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem
wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej (zakup tomografu komputerowego (TK), adaptacja istniejących pomieszczeń pomieszczenia głównego w zakresie ochrony przed emisją promieniowania, montaż gantr TK, stołu pacjenta, jednostki centralnej, wydzielenie rozdzielnicy mocy,
pomieszczenia personelu z konsolą sterującą i wyposażeniem informatycznym (komputer i router), wyposażenie szatni pacjentów). Kluczowe wskaźniki realizacji
projektu to: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) - 111 221 osób; Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1szt.; Nakłady inwestycyjne na
zakup aparatury medycznej - 1 048 900,00 zł. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańców powiatu.

RPLU.13.01.00-06-0047/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

1 387 750,00

1 387 750,00

1 179 587,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-09

2019-04-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ "PROMED" A. Szendała, T. Zieliński - Lekarze Spółka Partnerska w
miejscowości Wysokie i Zakrzew

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(umowa z NFZ)poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r.Grupa docelowa to:-Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego -dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy-Korzystający z rezultatów projektu inni
mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy.Zadania w projekcie (typ projektu-wg Reg,zgodny z zasadami Policy
Paper)obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj:-Opracowanie studium wykonalności-Zakup sprzętu i wyposażenia
medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych-Zakup zaplecza informatycznego /IT -Zarządzanie projektem,-Promocja. Kluczowe
rezultaty projektu:-Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi-3501 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych-1 szt-Nakłady inwestycyjne na zakup
aparatury medycznej-74 593,96 zł,wnioskodawca potwierdza, że w ramach kosztów kwalifikowanych projektu uwzględniono wydatki bezpośrednio wpisujące się
w zapisy Szczeg.Opis. Osi Prior.RPO WL na lata 2014-2020w szczególności: -projekt przewiduje zakup niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń
zdrowotnych wyposażenia w sprzęt medyczny oraz jako element projektu rozwiązań w zakresie IT(oprogramowanie, sprzęt), -projekt nie obejmuje działań
mających na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów, -planowane do zakupu rozwiązania IT(oprogramowanie,sprzęt)nie są i
nie będą związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper tj.upowszechnienie wymiany elektronicznej dok.medycznej oraz Narzędziu 27
Policy Paper tj. upowszech. telemedycyny

RPLU.13.01.00-06-0048/17

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PROMED" A. SZENDAŁA, T. ZIELIŃSKI LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

117 356,96

117 356,96

99 753,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-01

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie jakości świadczonych usług oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez
wykonanie windy wewnątrz budynku w Przychodni Lekarskiej "MEDYK" sp. z o.o. przy ul. Szwedzkiej 20 w Zamościu

Projekt ma na celu poprawę jakości usług świadczonych w przychodni lekarskiej "MEDYK" oraz dostosowanie jej warunków do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dotyczy on w głównej mierze podniesienia standardu placówki poprzez wykonanie windy wewnątrz budynku. Do zadań projektu zaliczyć należy roboty
rozbiórkowe i remontowo-inwestycyjne, instalację i montaż dźwigu, oraz wykonanie instalacji elektrycznej. Kluczowy rezultat projektu to realizacja głównych
potrzeb interasariuszy, jakim jest podniesienie standardu przychodni, zwłaszcza wobec potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnienie swobody i wygody
poruszania się danym osobom i umożliwienie im bezproblemowego dotarcia do poszczególnych kondygnacji budynku. Wskaźnikiem planowanym do
zrealizowania w ramach projektu jest ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi. Wielkość tego wskaźnika wynosi 11000 osób i szacowana jest na
podstawie zarejestrowanej liczbie pacjentów w danej przychodni, gdyż Wnioskodawca ma na celu utrzymać daną liczbę odbiorców, lub starać się ją podnieść.
Grupą docelową rezultatów projektu są wszyscy pacjenci przychodni, jednak w największym stopniu skierowany jest on do osób niepełnosprawnych, osób z
utrudnioną swobodą poruszania się a także kobiet w ciąży i matek z dziećmi na wózkach. To oni najbardziej odczują korzyści płynące z realizacji projektu.
Produktem wytworzonym w ramach projektu będzie nowa wysoka jakość placówki przychodni, której warunki będą dostosowane do wzmożonych wymogów
użytkowych osób starszych, dzieci i osób niepełnosprawnych. Inwestycja nie jest dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Projekt należy odnieść do Policy
Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 - 2020 ze względu na zgodność inwestycji z Narzędziem 14 danego dokumentu, gdyż ukierunkowany jest na zwalczanie
zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

RPLU.13.01.00-06-0049/17

PRZYCHODNIA LEKARSKA "MEDYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

203 427,62

142 233,95

99 563,76

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2020-01-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w "PANACEUM" s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego Renata Goliszek Piotr
Pleszyński w miejscowości Karczmiska Drugie

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: A.Opracowanie studium wykonalności,B.Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych(Aparad EKG (AsCARD)-szt.1,Holter ciśnienia-szt.
1,Defibrylator automatyczny-szt.1,Urządzenie do rejestracji tętna płodu i skurczów macicy-szt.1,Dermatoskop-szt.1,Oftalmoskop-szt.2,Aparat do masażu
uciskowego sekwencyjnego-szt.1,Urządzenie do masażu membronowego-szt.1,Lampa na statywie jezdnym-szt.1, C.Zakup zaplecza informatycznego/ IT -Urządzenie
wielofunkcyjne-szt.2..D.Zarządzanie projektem (przeprowadzenie zamówień,składanie wniosków o płatność,rozliczenie projektu,monitorowaniu wskaźników
projektu,archiwizacja dokumentów,sprawozdawczość)-1 komplet.,E-Promocja (zakup tablicy pamiątkowej-1 szt.). Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność objęta
ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 5104 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 87
242,93 zł,Wnioskodawca oświadcza, iż zakres projektu dotyczy tylko Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie posiada żadnych komórek organizacyjnych. Więcej
informacji w piśmie przewodnim z dnia 10.03.2018 roku.

RPLU.13.01.00-06-0050/17

PANACEUM S.C.PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO RENATA GOLISZEK PIOTR PLESZYŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

114 108,36

114 108,36

96 992,09

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-21

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ "ZDROWA RODZINA" Sp. z o. o.
we Włodawie

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego tj. Aparat EKG, Rejestrator ciśnienia tętniczego krwi, Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera wraz z rejestratorem,
Aparat USG, Defibrylator automatyczny, Spirometr zwiększających dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zarządzanie projektem - Promocja.
Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 10433 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady
inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 101 908,19 zł

RPLU.13.01.00-06-0051/17

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ
"ZDROWA RODZINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

119 860,84

109 875,67

93 394,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-25

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostepności usług zdrowotnych w NZOZ San Med Sp. z o.o. w Chełmie

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych, - Zarządzanie projektem, w tym promocja. Kluczowe
rezultaty projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 6693 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na
zakup aparatury medycznej - 86.154,48zł. Zakres rzecz. projektu -zakup, montaż sprzętu i wyposażenia medycznego, w tym rozwiązania w zakresie IT,
zwiększającego dostępność infrastruktury ochrony zdrowia i jakość gwarantowanych nieodpłatnie usług publicznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,
które wg wnioskodawcy są konieczne do utrzymania świadczeń gwarantowanych w odpowiednim standardzie. Zakupione wyposaż. będzie wykorzystywane w
gabinecie lekarskim, gab. zabiegowym oraz gab. pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

RPLU.13.01.00-06-0052/17

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SAN-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

102 146,84

102 146,84

86 824,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-24

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększona dostępność usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia w WOMP CPL w Lublinie

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniając się tym samym do
RPLU.13.01.00-06-0053/17
poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie. Zadania w projekcie: Zakup infrastruktury ochrony zdrowia: W ramach zadania
planuje się zakup 3 szt. aparatów EKG 12 kanałowych przenośnych z pełnym oprzyrządowaniem do wykonywania badania EKG w domu pacjenta, 2 szt. aparatów
EKG 12 kanałowych do wykonywania badania EKG z pełnym oprzyrządowaniem (wózek, leżanka), 1 szt. segmentowy analizator składu ciała z wbudowaną wagą
medyczną, 2 szt. spirometr przenośny, 1 szt. defibrylator przenośny, 2 szt. holter ciśnieniowy. Grupa docelowa: pacjenci POZ (0-65+ r.ż.). (wskaźniki) *Ludność
objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi: 10 095 - Wyciąg z deklaracji POZ oraz liczby wizyt lekarskich, pielęgniarskich, położnej środowiskowej. wskaźnik
sumaryczny liczony w rok od zakończenia realizacji projektu. Komórki organizacyjne: Filia nr 1 Lublin, ul. Nałęczowska 27 oraz Filia nr 2 Lublin, ul. Nowy Świat 38
Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej - Lekarze Rodzinni Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy POZ Pracownia EKG POZ (wskaźniki) *Liczba wspartych
podmiotów leczniczych: 1 szt. - WOMP CPL w zakresie POZ. * Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej: ok. 121 tys. PLN. Opis produktu wytworzonego
w trakcie realizacji projektu: Rezultatem będzie model opieki koordynowanej uwzględniający środowiskowe formy ukierunkowane na usprawnienie obsługi
pacjenta przez zintegrowanie aktualnie zatomizowanych etapów profilaktyki, diagnostyki i leczenia, a w efekcie doprowadzi do ułatwienia dostępu do trwałych i
wysokiej jakości usług zdrowotnych w publicznym systemie ochrony zdrowia. Projekt będzie realizowany przez podmiot aktualnie posiadający umowę o
udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W
LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

121 900,00

121 900,00

99 994,57

82,03 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w Medycyna 2001 Sp. z o.o. w Lublinie

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia zwiększenia dostępu do publicz. świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium
wykonalności - Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego (Elektrokardiograf, Spirometr przenośny, Pulsoksymetr przenośny, Czujnik do pulsoksymetru dla
dorosłych i dla dzieci, Defibrylator automatyczny, Otoskop światłowodowy, Resuscytator silikonowy - zestaw, Dermatoskop z płytką kontaktową, Lampa statytowa
do rehabilitacji, Ciśnieniomierz dla dorosłych, Ciśnieniomierz dla dzieci, Chłodziarka na szczepionki, Stół do badania niemowląt, Waga niemowlęca, Waga do
ważenia pacjentów z wzrostomierzem, Stanowisko do pobierania krwi, Holter RR) - Zakup wyposażenia specjalistycznego (Zabudowa meblowa, Leżanka lekarska i
EKG, taboret, szafa)- Zakup zaplecza informatycznego/ IT (2 urządzenia wielofunkcyjne) - Zarządzanie projektem - Promocja. Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność
objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 8749 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 77 807 zł -Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)- 1 EPC

"MEDYCYNA 2001" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

117 372,66

101 657,66

86 408,93

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-07

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa dostępności i jakości usług POZ w Lubartowie przez Centrum Medyczne Anamed -Anna Bednarska, Marek Sidor
Sp. J.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług świadczonych w ramach POZ przez Centrum Medyczne Anamed Sp. J. Cel zostanie zrealizowany RPLU.13.01.00-06-0056/17
dzięki zakupowi przez Centrum nowoczesnego aparatu do ultrasonografii (USG), który pozwoli na szybsze stawianie poprawnej diagnozy, zwiększenie liczby
pacjentów, krótszy czas oczekiwania na wizytę/badanie ( szybsza diagnoza), kompleksowe wykonanie usług diagnostycznych w jednym miejscu. Usługa badania
usg w ramach POZ skierowana zostanie głównie do mieszkańców Lubartowa i pacjentów placówki centrum medycznego. Realizacja projektu wpisuje się w
Krajowe Ramy Strategiczne polityki w obszarze ochrony zdrowia na lata 2014-2020 tzw. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-20120. Projekt wpisuje
się Cel operacyjny A Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na problemy epidemiologiczne w Polsce. Cel realizowany
przy pomocy narzędzia nr 13 i 14. Realizacja projektu pozwoli na diagnozowanie osób dorosłych z ukierunkowaniem na szybsze rozpoznawanie chorób układu
krążenia i chorób nowotworowych, które są główną przyczyna zgonów w powiecie lubartowskim, często w wyniku późnego wykrycia choroby. Zakup przenośnego
aparatu USG ułatwi korzystanie z usług zarówno osobą starszym jak i niepełnosprawnym. Projekt wpisuje się również w Strategię Ochrony Zdrowia Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 Lubelskiego. Projekt wpisuje się w 3 cel strategiczny ww dokumentu. Realizacja projektu ma na celu szybsze stawianie diagnozy
leczonych pacjentów. Zakup aparatu USG pozwoli na szybsze diagnozowanie pacjentów już na pierwszej wizycie i zlecanie odpowiedniego leczenia. Szybsze
diagnozowanie i wykrywanie chorób nowotworowych i naczyniowych pozwoli na zwiększenie skuteczności ich leczenia a tym samym zmniejszenie przedwczesnej
umieralności z powodu chorób nowotworowych.

CENTRUM MEDYCZNE ANAMED - ANNA BEDNARSKA, MAREK SIDOR SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

150 000,00

150 000,00

100 000,00

66,67 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-10-01

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.13.01.00-06-0057/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

241 513,23

239 053,23

203 195,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-11-01

2019-03-05

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Remont wiejskiego ośrodka zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej

Głównym celem projektu jest Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla minimum 1855 pacjentów Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej
RPLU.13.01.00-06-0058/17
poprzez wsparcie infrastruktury przyczyniającej się do poprawy jakości usług medycznych do grudnia 2019r. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami
rezultatu: 1) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi-1855, 2) Lista wspartych podmiotów leczniczych-1, 3) Liczba obiektów dostosowanych do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami-1, 4) Liczba obiektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami-1.
Grupą docelową są mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża, którzy skorzystają z poprawionej infrastruktury WOZ. Projekt obejmuje zadania o charakterze
infrastrukturalnym bez zakupów środków trwałych. Zadania przewidziane do realizacji w projekcie: 1) Prace budowlane, 2) Prace instalacyjne sanitarne, 3) Prace
instalacyjne elektryczne, 4) Promocja projektu. Zakres prac remontowych w projekcie obejmuje remont pomieszczeń parteru Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w
Niedrzwicy Kościelnej 115,6m2 (przedsionek 1.87 m2, Poczekalnia 20.18 m2, Gabinet 19.69 m2, Gabinet 24.1 m2, Korytarz 5.20 m2, WC 2.85 m2, WC 5.40 m2,
Rejestracja 11.72 m2, Gabinet 11.68 m2, Klatka schodowa 12.87 m2) oraz podjazdu do wejścia do budynku i obejmuje: roboty tynkarskie i okładzinowe, roboty
związane z wznoszeniem ścianek działowych, roboty malarskie, roboty brukarskie, roboty posadzkarskie, wymianę stolarki drzwiowej oraz ślusarki aluminiowej,
roboty ślusarskie związane z wymianą balustrad podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu oraz roboty
rozbiórkowe. Informacje dotyczące powiązania celów projektu ze strategiami znajdują się w piśmie przewodnim.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

249 336,74

137 531,60

100 000,00

72,71 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-11-01

2020-01-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła
II w Zamościu w celu ułatwienia dostępu do poradni, dostosowania do potrzeb osób starszych i z
niepełnosprawnościami, a także zakup sprzętu medycznego

Zakres projektu obejmuje: 1) modernizację pomieszczeń (roboty budowlane do potrzeb AOS, 2) modernizację (wymianę) windy oraz zakup i montaż podnośnika
platformowego dla osób niepełnosprawnych, 3) zakup wyposażenia dla poradni i gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, w tym zestawy komputerowe i drukarki,
4) zakup sprzętu medycznego, 5) prace przygotowawcze, projektowe i obsługa projektu, 6) promocję projektu, 7)studium wykonalności. Obszar oddziaływania
projektu to powiat zamojski, Miasto Zamość i powiaty ościenne. Grupę docelową stanowią mieszkańcy pow. zamojskiego i ościennych oraz personel szpitala.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez SPSW w Zamościu. Projekt przyczyni się do likwidacji złych warunków
lokalowych, niewystarczającej powierzchni w jednym miejscu, braku windy dla os. niepełnosprawnych oraz braki sprzętowe. W wyniku realizacji projektu
zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: Rezultatu: 1.Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - wartość 494791 os. -2019 r. Produktu: 1.Liczba
wspartych podmiotów leczniczych - wartość 1szt.-2019r. 2.Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - wartość 471 550,00 zł -2019r. 3.Liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -1 szt.-2019r. 4.Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami -1 szt.- 2019r. Zlokalizowanie największej liczby poradni w jednym miejscu zagwarantuje racjonalizację funkcjonowania podmiotu
medycznego AOS. Ogólna wartość projektu wynosi 2 545 424,54 zł w tym koszty kwalifikowane 2321980,35 zł i koszty niekwalifikowane 223444,19 zł. Opis
techniczny projektu znajduje się w załączonym do wniosku projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej, w której wskazano podstawowe parametry
planowanych do zakupu wyrobów.

RPLU.13.01.00-06-0059/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

2 545 424,54

2 321 980,35

1 973 683,28

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-07-07

2019-12-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zakup aparatu ultrasonograficznego na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej MSP ZOZ w Chełmie.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości wykonywanych badań ultrasonograficznych i zwiększenie kompleksowości obsługi pacjentów Miejskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. realizacja ww. celu pozwoli na zwiększenie komfortu pacjentów, którzy będę mogli liczyć na
dostęp do najwyższej jakości badań oraz skutecznej diagnostyki opierającej się na wykorzystaniu nowoczesnego urządzenia. Ponadto możliwe będzie lepsze
wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej. Wskazany cel główny zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie wskaźników na poziomie rezultatu: Ludność objęta
usługami zdrowotnymi (CI36) oraz na poziomie produktu: 1) Liczba wspartych podmiotów leczniczych; 2) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej.
Project przewiduje realizację dwóch zadań: 1. Zakup aparatu USG wraz z oprogramowaniem oraz osprzętem oraz 2 Zakup tablicy informacyjnej - koszt
niekwalifikowalny. Zakupione urządzenie będzie wyposażone w konieczny osprzęt: trzy sondy oraz videoprinter oraz specjalistyczne oprogramowanie: 1)
oprogramowanie pozwalające na ocenę podstawowych właściwości mechanicznych tkanek; 2) oprogramowanie poprawiające jakość obrazu uzyskiwanego z brył
objętościowych. Do grup docelowych Projektu należy zaliczyć lekarzy wykonujących badania w MSP ZOZ w Chełmie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
oraz pacjentów placówki. Zakres interwencji wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb (w 2016 roku MSP ZOZ miał zarejestrowane 23 864 deklaracji, a każda z
tych osób wina mieć dostęp do opieki medycznej na wysokim poziomie oraz dobrej diagnostyki - w tym badań USG).

RPLU.13.01.00-06-0061/17

MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

241 125,94

240 625,94

100 000,00

41,56 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-12-01

2019-06-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W
MODLIBORZYCACH

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych (Rejestrator ciśnienia z dwoma mankietami, Defibrylator
automatyczny, Aparat USG z wyposażeniem) - Zakup zaplecza informatycznego/ IT (sprzęt) zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych
(Drukarka kolorowa, Serwer) - Zarządzanie projektem - Promocja. Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 12710 osób Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 87 638,89 zł

RPLU.13.01.00-06-0063/17

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MODLIBORZYCACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

117 149,98

117 149,98

99 577,48

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-26

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ Nasza Przychodnia s.c. Ryszard Gorzelewski, Krystyna Pasternak w
miejscowości Potoczek

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych tj. Holter ciśnieniowy, Ultrasonograf, Aparat EKG, Fotel
ginekologiczny, Defibrylator automatyczny, Waga medyczna ze wzrostomierzem serca, Waga medyczna bez wzrostomierzu serca, Dermatoskop, szafa
kartotekowa, Taboret ginekologiczny, Ciśnieniomierz - Zarządzanie projektem - Promocja ( Zakup tablicy pamiątkowej). Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność
objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 12845 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 97 064,24 zł Przedmiotowe przedsięwzięcie: - jest inwestycją o charakterze nieinfrastrukturalnym, nie przewiduje wykonania żadnych prac remontowobudowlanych, - nie mieści się w zapisach wymienionych w §2 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71). Przedmiotem projektu jest zakup i montaż sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększającego
dostępność infrastruktury ochrony zdrowia.

RPLU.13.01.00-06-0064/17

NZOZ NASZA PRZYCHODNIA S. C. RYSZARD GORZELEWSKI KRYSTYNA PASTERNAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

116 232,10

116 232,10

98 797,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-21

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych realizowanych przez NZOZ w Wisznicach

Potrzeba realizacji projektu wynika z potrzeb i problemów interesariuszy: 1. potrzeb obecnych i potencjalnych odbiorców usług NZOZ w Wisznicach - osób
oczekujących wysokiej jakości usług medycznych, adekwatnych do indywidualnych potrzeb, świadczonych w pobliżu miejsca zamieszkania 2. potrzeb właściciela
i personelu medycznego NZOZ w Wisznicach oczekujących odpowiednich warunków pracy 3. obowiązków władz publicznych powołanych do organizacji systemu
opieki zdrowotnej. Grupę docelową stanowią obecni pacjenci korzystający z usług NZOZ w Wisznicach (4222 osoby), jak również inni potencjalni użytkownicy,
zainteresowani korzystaniem z usług medycznych w placówce objętej projektem. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości
usług medycznych oferowanych przez NZOZ w Wisznicach. Kluczowy wskaźnik rezultatu realizowany w projekcie to: Ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi (CI36)- 4 000 os. Wskaźniki produktu, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu obejmują: 1.Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury
medycznej - 97 384,26 zł 2. Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 3.Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami - 1 szt. Zadania przewidziane do realizacji obejmują: 1. opracowanie studium wykonalności 2. zakup aparatu usg, 3. zakup wózków
inwalidzkich, 4. Zakup aparatu EKG wraz z oprogramowaniem elektrokardiograficznym 5. Zakup negatoskopu 6. Zakup spirometru 7. Zakup automatycznych stacji
pomiarowych do pomiaru RR wraz z wydrukiem 8. Zakup detektora tętna płodu 9. Zakup Holtera ciśnieniowego 10. Zakup defibrylatora AED 11. Zakup stacji
pomiarowych do pomiaru masy ciała i wzrostu 12. Zakup stolika do badania niemowląt z szafką 13. Zakup lampy zabiegowej 14. zakup tablicy informacyjnej 15.
Zakup naklejek promocyjnych na sprzęt 16. Zarządzanie projektem 17. Zakup oświetlenia energooszczędnego. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny.

RPLU.13.01.00-06-0065/17

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WISZNICACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

118 262,06

117 647,06

100 000,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2019-03-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostepności usług zdrowotnych w NZOZ Euro-Med Robert Majcher, Artur Majcher, Zofia Majcher Sp. j. w
Wierzbicy

Cel główny:zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury ochrony
zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to:-Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej -pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy,dostawcy-Uczestnicy procesu inwestycyjnego -dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy -Korzystający z rezultatów projektu inni
mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu-wg Regulaminu,zg. z zasadami Policy
Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj:-Opracowanie studium wykonalności - Zakup sprzętu i wyposażenia
medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zakup zaplecza informatycznego/IT(sprzęt) zwiększający dostępność i jakość
świadczonych usług publicznych -Zarządzanie projektem,-Promocja. Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi -877 osób Liczba wspartych podmiotów leczniczych -1szt-Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej-83.332,13 zł. Projekt jest spójny z dokum. strateg.:POLICY
PAPER DLA OCHRONY ZDROWIA 2014-20-cel gł.-zwiększenie długości życia w zdrowiu jako czynnika wpływ. na jakość życia i wzrost gosp. w Polsce; NARZĘDZIE 14EuroMed udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych;Inwestycja nie jest dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Cel A:Rozwój profilaktyki
zdrowotn.,diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunk. na główne problemy epidemiolog. w Polsce;-Program Strateg. Ochrony Zdrowia Woj.Lub. na lata 201420,cele operac.:3.1/3.2/3.4.Projekt ma charakt, nieinfrastrukt., brak prac zw. z moderniz.instal. elektr.

RPLU.13.01.00-06-0066/17

NZOZ EURO-MED ROBERT MAJCHER, ARTUR MAJCHER, ZOFIA MAJCHER SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

122 050,69

117 500,00

99 874,98

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-25

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ Jakub Wlaź, Andrzej Wlaź Sp.j. w Kolonii Wojsławice

Cel główny:zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej opieki RPLU.13.01.00-06-0067/17
zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury ochrony
zdrowia do 31.12.2018 r.Grupa docelowa to:-Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy-Korzystający z rezultatów projektu inni
mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy.Zadania w projekcie (typ projektu-wg Regulaminu, zgodny z zasadami
Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj:-Opracowanie studium wykonalności-Zakup sprzętu i
wyposażenia medycznego oraz specjalistycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych-Prace remontowo-budowlane zwiększające
dostępność świadczonych usług publicznych,w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami -Zakup zaplecza
informatycznego/IT(sprzęt) zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych-Zarządzanie projektem-Promocja.Kluczowe rezultaty projektu:Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi-2813 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych-1szt-Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury
medycznej-26.693,58 zł-Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-1szt.-Liczba projektów, w których sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami-1szt. Proj. jest zg. z:Policy Paper i narzędziem 14-NZOZ udziela świadczeń zdrowot. w ramach POZ,gł.
cel strateg. Progr. Strat Ochrony Zdr. WL na lata 2014-20-podnoszenie jakości i efektywności systemu ochrony zdrowia.Zakres proj.infrastrukt:malowanie
ścian,ułoż.wykładziny,wymiana obicia "siding".

NZOZ JAKUB WLAŹ, ANDRZEJ WLAŹ SPÓŁKA JAWNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

117 427,64

117 427,64

99 813,49

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-24

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług zdrowotnych dla minimum 690 pacjentów mieszkańców powiatu lubelskiego
Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia w Dziale ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i diagnostyki Samodzielnego Publicznego zakładu
Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach do grudnia 2018r. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu: 1) Ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi-690, 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych-1, 3) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej-221 345,58 zł. Gr. docelową projektu są
mieszkańcy powiatu lubelskiego, w tym gminy Bełżyce, Niedrzwice Duża, Wojciechów i Borzechów. Projekt obejmuje zadania o charakterze nieinfrastrukturalnym:
1) Zakup systemu do komputerowego diagnostyki chorób oczu do Poradni Okulistycznej; 2) Zakup kabiny ciszy do badań audiometrycznych do Poradni
Otolaryngologicznej; 3) Zakup lampy zabiegowej do Poradni Chirurgii Ogólnej; 4) Zakup systemu holterowskiego i monitorowania ciśnienia tętniczego wraz ze
stacją roboczą do Poradni Kardiologicznej; 5) Zakup stołu zabiegowego do Poradni Chirurgii Ogólnej; 6) Promocja projektu, a w ramach tych zadań planowany
jest zakup środków trwałych: kabiny ciszy, lampy zabiegowej, stołu zabiegowego, systemu do diagnostyki chorób oczu, systemu holterowskiego. Projekt jest
zgodny z założeniami Krajowych ram strategicznych polityki w obszarze ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego oraz
Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020 poprzez doposażenie poradni spec.niezbędnymi do świadczenia usług
medycznych sprzętami, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie pacjentów na specjalistyczną opiekę zdrowotną, związane ze wzrostem zapadalności na
choroby zawodowe oraz trendy demograficzne i epidemiologiczne. Dzięki takiemu zakresowi projektu poprawi się jakość i dostępność do programów
zdrowotnych oraz zmniejszy dysprop. w dost.do usł. Med.

RPLU.13.01.00-06-0054/17

Zakup wyposażenia medycznego do diagnostyki i leczenia pacjentów Przychodni Medycyny Rodzinnej "VITA" we Włodawie Cel główny: Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości usług zdrowotnych świadczonych przez NZOZ VITA we Włodawie. Cele pośrednie: 1.Poprawa dost.
usług w zakresie diagnostyki chorób serca, układu oddechowego, gruczołów wydzielania wewn, i mięśniowo-szkielet dzieci i osób dorosłych, w tym osób
starszych; 2.Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych; 3.Poprawa kompleks.świadcz. usług med. przez przychodnię. Projekt będzie realizowany we
Włodawie, w budynku będącym własnością W. Grupą doc. są mieszkańcy Miasta i okol. gmin: obecni i potenc. pacjenci - osoby dorosłe i dzieci. Zadania: Zakup
aparatu USG nowej generacji z opcją kardiol. Umożliwi on diagn. chorób serca, układu oddech. i mięśniowo-szkieletowo-staw. oraz gruczołów wydzielania wewn.
Wnioskodawca świadczy usługi z zakresu POZ - umowa z NFZ od 2015 roku. Wskaźniki rezultatu:-Ludn. objęta ulepsz. usługami zdrow.-7600 osób. Wskaźniki
produktu:-L. wspartych pod. leczn.: 1;-Nakłady inwest. na zakup apar. med.-135000 zł. Diagnoza:Obecni i potenc. pacjenci mają utrudniony dostęp do świadczeń
zdrow. wynikający z braku odpowiedniej aparatury med. służącej diagnostyce w leczeniu chorób kardiol., układu oddech., gruczołów wydzielania wewn. i
mięśniowo-szkielet. (konieczność wyk. badań w poradniach spec.);-odległe terminy badań w poradniach spec., skutkujące pogarszaniem się stanu zdrowia,w
szczególności osób starszych, u których różne choroby współwystępują jednocześnie. W NZOZ VITA udzielone porady dotyczą:schorzeń układu krążenia (71%
pacjentów), układu kostno-mięśniowego(5%), cukrzycy(13%), gruczołów wydzielania wewn.(5%), układu oddechowego(5%). Dane te pochodzą z rejestru
udzielonych porad medycznych W. Obecne wyposaż. nie pozwala na przeprow. badań diagnost. na miejscu i pacjenci muszą korzystać z usług poradni spec.
Wiąże się to z koniecznością pokonywania znacznych odległości, korzystania ze świadczeń nierefundowanych i dłuższego procesu diagnost. Realizacja Projektu:
2.01.2019-28.02.2019.

RPLU.13.01.00-06-0068/17

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ
"VITA" SP. Z O.O.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

135 000,00

135 000,00

100 000,00

74,07 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-02

2019-03-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostepności usług zdrowotnych w firmie MAŁGORZATA STOKOWSKA - WOJDA w Łaszczowie

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zarządzanie projektem, w tym promocja. Kluczowe
rezultaty projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 2567 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na
zakup aparatury medycznej - 59.075,70 zł.Proj. jest zg. z: -Policy Paper i narz. 14-NZOZ udziela świadczeń zdrowot. na rzecz os. dorosłych i dzieci rozwiąz. w
ramach POZ,w tym ukierunkowanych na specyf. dla regionu gr. chorób ukł. krąż./nowotw./odech/trawien/dziecięcych-1,4,6,7,8,10,12,14,15,22 (zg. z Mapami
potrzeb zdrowot. woj. lub.). Inwest. nie jest dostos. do obowiązujących przepisów.

RPLU.13.01.00-06-0069/17

MAŁGORZATA STOKOWSKA - WOJDA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

71 368,76

71 368,76

60 663,44

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-21

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego Marzena Szemplińska Marciniak w
Werbkowicach

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
RPLU.13.01.00-06-0070/17
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu/wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zarządzanie projektem, w tym promocja. Kluczowe rezultaty
projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 2375 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup
aparatury medycznej - 119.444,44 zł. Projekt ma nieinfrastrukturalny charakter, w ramach projektu nie będą wykonywane prace budowlane, w tym np. prace
dotyczące modernizacji instalacji elektrycznej.Proj. jest zg. z: -Policy Paper i narz. 14-NZOZ udziela świadczeń zdrowot. na rzecz os. dorosłych i dzieci rozwiąz. w
ramach POZ,w tym ukierunkowanych na specyf. dla regionu gr. chorób ukł. krąż./nowotw./odech/trawien/dziecięcych-1,4,6,7,8,10,12,14,15,22 (zg. z Mapami
potrzeb zdrowot. woj. lub.). Inwest. nie jest dostos. do obowiązujących przepisów.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO
MARZENA SZEMPLIŃSKA MARCINIAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

138 800,00

117 500,00

99 875,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-01

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ Przychodnia w Werbkowicach

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zarządzanie projektem, w tym promocja. Kluczowe rezultaty projektu: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 2844 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury
medycznej - 111.111,11 zł. Projekt ma nieinfrastrukturalny charakter, w ramach projektu nie będą wykonywane prace budowlane, w tym np. prace dotyczące
modernizacji instalacji elektrycznej.Proj. jest zg. z: -Policy Paper i narz. 14-NZOZ udziela świadczeń zdrowot. na rzecz os. dorosłych i dzieci rozwiąz. w ramach
POZ,w tym ukierunkowanych na specyf. dla regionu gr. chorób ukł. krąż./nowotw./odech/trawien/dziecięcych-1,4,6,7,8,10,12,14,15,22 (zg. z Mapami potrzeb
zdrowot. woj. lub.). Inwest. nie jest dostos. do obowiązujących przepisów.

URSZULA GRABIK - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA W
WERBKOWICACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

129 800,00

117 500,00

99 875,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-20

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia - POZ w NZOZ Zdrowie w Janowie Lubelskim

Celem głównym projektu jest zwiększona dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) RPLU.13.01.00-06-0074/17
przez NZOZ "Zdrowie" s.c. Izabela Dorota Anasiewicz-Kostrzewa, Maria Kokoszka w Janowie Lubelskim. Przedmiot projektu obejmuje rozszerzenie i uzupełnienie
zakresu diagnostyki obrazowej realizowanej w POZ poprzez zakup przenośnego ultrasonografu wraz z niezbędnym osprzętem komputerowym (laptop, przenośna
drukarka). Katalog wydatków uzupełniają: opracowanie Studium Wykonalności i działania promocyjne. Realizacja inwestycji pozwoli na wykonywanie badań
USG przez lekarza POZ podczas wizyty w domu pacjenta. Ma to kluczowe znaczenie dla tych osób, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność czy
podeszły wiek (grupa osób zależnych) nie mają możliwości skorzystania ze stacjonarnych form diagnostyki. Inwestycji wykazuje spójność z założeniami Narzędzia
14 Policy Paper dla ochrony zdrowia jak również zapisami map potrzeb zdrowotnych w obszarze chorób: nowotworowych, kardiologicznych, gruczołów
wydzielania wewnętrznego, cukrzycy, nowotworów niezłośliwych, metabolicznych, układu moczowo - płciowego u mężczyzn i kobiet, wątroby i trzustki. Kluczowe
wskaźniki realizacji projektu to: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) - 12 138 osób; Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1szt.;
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 91 666,67 zł. Grupę docelową projektu stanowią pacjenci NZOZ. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny
(w rozumieniu procedur OOŚ).

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE" S.C. IZABELA DOROTA
ANASIEWICZ-KOSTRZEWA, MARIA KOKOSZKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

116 615,00

116 615,00

99 122,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-09

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NOVAMED Sp. z o.o. w Zwierzyńcu

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
RPLU.13.01.00-06-0077/17
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego oraz specjalistycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych- Zakup zaplecza informatycznego/ IT
(sprzęt) zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych - Zarządzanie projektem,-Promocja. Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność objęta
ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 5169 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt -Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 59.775,91 zł. Proj. jest zg. z: -Policy Paper i narz. 14-NZOZ NOVAMED udziela świadczeń zdrowot. na rzecz os. dorosłych i dzieci rozwiąz. w ramach POZ,w tym
ukierunkowanych na specyf. dla regionu gr. chorób ukł. krąż./nowotw./odech-4,5,6,8,12,13,18; - gł. celem strateg. Progr. Strat. Ochrony Zdr. WL na lata 2014-20
poprzez podnoszenie jakości i efektywności systemu ochrony zdrowia. Inwest. nie jest. dostos. do obow. przepisów. Projekt ma charakter nieinfrastr.,nie
przewiduje się prac budowlanych,w tym np. prac moderniz. instalacji elektr.

NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

117 364,31

117 364,31

99 759,66

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-28

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Inwestycja w zakresie sprzętu medycznego i sprzęt IT w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej "LEKARZ RODZINNY"
S.C. AGATA BAŁYS TOMASZ BAŁYS zlokalizowanym w Wólce (pow. Lubelski)

Przedmiotem projektu jest realizacja do końca 2018r inwestycji w nowe środki trwałe stanowiące wyposażenie ośrodka Podstawowej Opieki Zdrowotnej
prowadzonego przez praktykę Lekarz Rodzinny s.c. Agata Bałys Tomasz Bałys. Przedsięwzięcie wynika bezpośrednio z diagnozy potrzeb określonych w i realizuje
Cel 2 dokumentu Paper Policy dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 Cel 2 w/w dokumentu: Produkty: Projekt realizowany jest przez zakup 2 środków trwałych, z
czego pierwszy STACJONARNY APARAT USG PHILIPS CLEARVUE 550 (lub równoważny) : 1 szt będący wyrobem medycznym; a Dysk sieciowy Synology RackStation
RS2416+ / RS2416RP+ ((ub równoważny): 1 szt jest informatycznym urządzeniem wspierającym pracę zakupywanego urządzenia oraz pozostałego sprzętu
komputerowego w placówce. Cele: - Wsparcie podmiotów leczniczych w podnoszeniu jakości usług oraz - Zwiększenie nakładów inwestycyjne na zakup aparatury
medycznej. Kluczowe rezultaty to: przeprowadzeni inwestycji i szacowanej wartości 117 646,60 zł, z czego kwota 110 376, 00 przebaczona jest na aparaturę
medyczną; dzięki której 1 placówka lecznicza świadcząca usługi POZ w ramach publicznego systemu służby zdrowia na terenach wiejskich podniesie jakość
swojej działalności. - Wzrost liczby ludności objętej ulepszonymi usługami leczniczymi: do poziomu 4850 osób. Bezpośrednimi interesariuszami projektu jest
grupa min 4850 pacjentów będąca pod opieką Ośrodka i korzystająca z jakościowego ulepszenia dotychczasowych usług oferowanych w wyniku inwestycji.
Projekt realizuje dwa zadania z zakresu zakupu środkó trwałych: 1. Wyposażenie w sprzęt medyczny oraz 2. Wyposażenie w dysk sieciowy (sprzęt IT). Inwestycja
nie obejmuje zakresu dostosowania infrastruktury do obowiązujących przepisów. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny - występują wyłącznie zakupu
wyposażenia które nie wymagają prac instalatorskich.

RPLU.13.01.00-06-0078/17

"LEKARZ RODZINNY" S.C. AGATA BAŁYS TOMASZ BAŁYS

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

117 646,56

117 646,56

99 999,57

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2018-07-01

2018-12-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wsparcie infrastruktury zdrowia - POZ w Centrum Medyczne Inter-Med s.c. w Świdniku

Celem głównym projektu jest zwiększona dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez
CM Inter-med s.c.. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup aparatury medycznej, w tym: ultrasonografu, aparatu EKG, spirometru stacjonarnego, wagi ze
wzrostomierzem, zestaw do sprawnego oddychania. Katalog wydatków uzupełniają: opracowanie Studium Wykonalności i działania promocyjne.W wyniku
realizacji projektu poprawie ulegnie dostępność do wysokiej jakość diagnostyki w zakresie schorzeń i problemów zdrowotnych o priorytetowym znaczeniu dla
województwa, tj.: onkologia, kardiologia, choroby układu oddechowego, opieka nad matką i dzieckiem oraz opieka medyczna nad osobami starszymi.Inwestycja
wykazuje zgodność z założeniami Narzędzia 14 Policy Paper dla ochrony zdrowia, zgodnie z którym inwestycje prowadzone w ramach narzędzia mogą być
ukierunkowane na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych i dzieci rozwiązywane w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej. Kluczowe wskaźniki realizacji projektu to: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) - 2 648 osób; Liczba wspartych podmiotów
leczniczych - 1szt.; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 116.872,20 zł. Grupę docelową projektu stanowią pacjenci CM Inter-med s.c.. Projekt ma
charakter nieinfrastrukturalny (w rozumieniu procedur OOŚ).

RPLU.13.01.00-06-0079/17

CENTRUM MEDYCZNE INTER-MED S.C.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

129 787,20

117 491,40

99 867,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-08-03

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wsparcie infrastruktury zdrowia - POZ w Specjalistycznym Zespole Medycznym "Intermed" sp. z o.o. w Lublinie

Celem głównym projektu jest zwiększona dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez
SZM "Intermed". Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup aparatury medycznej, w tym: ultrasonografu, aparatu EKG, spirometru stacjonarnego, wagi ze
wzrostomierzem, zestaw do sprawnego oddychania. Katalog wydatków uzupełniają: opracowanie Studium Wykonalności i działania promocyjne.W wyniku
realizacji projektu poprawie ulegnie dostępność do wysokiej jakość diagnostyki w zakresie schorzeń i problemów zdrowotnych o priorytetowym znaczeniu dla
województwa, tj.: onkologia, kardiologia, choroby układu oddechowego, opieka nad matką i dzieckiem oraz opieka medyczna nad osobami starszymi.Inwestycja
wykazuje zgodność z założeniami Narzędzia 14 Policy Paper dla ochrony zdrowia, zgodnie z którym inwestycje prowadzone w ramach narzędzia mogą być
ukierunkowane na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych i dzieci rozwiązywane w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej. Kluczowe wskaźniki realizacji projektu to: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) - 3360 osób; Liczba wspartych podmiotów
leczniczych - 1szt.; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 116.872,20 zł. Grupę docelową projektu stanowią pacjenci SZM "Intermed". Projekt ma
charakter nieinfrastrukturalny (w rozumieniu procedur OOŚ).

RPLU.13.01.00-06-0080/17

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ MEDYCZNY "INTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

129 787,20

117 491,40

99 867,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-03

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zakup niezbędnego wyposażenia Przychodni Lekarskiej "Twój Lekarz" s.c. w Biłgoraju przy ul. Pojaska 3

Przedmiotowy projekt obejmuje zakup niezbędnego w prowadzeniu działalności POZ przez Wnioskodawcę wyposażenia. W ramach projektu przewidujemy z
głównych pozycji zakup ważnego z punktu widzenia zdrowia pacjentów wyposażenia med., zaś z punktu widzenia jakości obsługi pacjentów i bezpieczeństwa
informacji osobowej oraz wrażliwej nowoczesny serwer bazodanowy oraz nowoczesne urządzenie do digitalizacji dok. med. W aspekcie doboru wyposażenia
kierowaliśmy się z jednej strony potrzebami naszej jednostki, z drugiej zaś ukierunkowaniem na choroby "cywilizacyjne"-choroby układu krążenia, oddechowego,
psych. oraz choroby nowotworowe. 1.Cel ogólny projektu-wzrost jakości oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców pow., w tym Biłgoraja
poprzez zakup sprzętu med. usprawniającego proces diagnostyczny pacjenta oraz podjęcie i zastosowanie szybkiego procesu leczenia, istotnego z punktu
widzenia profilaktyki zdrowotnej, w tym chorób wyłączających i dezaktywujących ich aktywność zawodową. Realizacja projektu ma przyczynić się do niwelacji
istniejących obecnie dysproporcji w dostępie do świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej pomiędzy między mieszkańcami dużych miast (miast woj.), a ludności
zamieszkującej mniejsze miejscowości, która ze względu na odległość do dużych renomowanych placówek medycznych oraz status materialnych nie są w stanie w
pełni korzystać ze świadczeń, w szczególności świadczeń w ramach diagnostyki i i profilaktyki chorób. 2.Cele szczegółowe: -rezultaty projektu: -l. osób objęta
ulepszonymi usługami zdrowotnymi z zakresu POZ (potencjalnie 27 tys. osób);-l. utworzonych nowych miejsc pracy-0,00; -produkty projektu:l. wspartych
podmiotów leczniczych-1 szt.; nakłady inwest. na zakup aparatury med: 100 000,00 zł. 3.Grupa docelowa projektu: mieszkańcy Biłgoraja, pow. biłgorajskiego,
którego populacja zgodnie z danymi GUS wynosi około 27 tys. osób. W głównej mierze jest to społeczność lokalna korzystająca z POZ w ramach NFZ-pacjenci
Przychodni.

RPLU.13.01.00-06-0082/17

PRZYCHODNIA LEKARSKA "TWÓJ LEKARZ" SP.C. ANNA OLESZEK-MAZUREK, KATARZYNA
MARTA GRYGIEL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

114 727,63

99 666,28

84 716,33

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-10-25

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ "Animed" Ośrodek Zdrowia w Urszulinie

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu - wg Regulaminu, zgodny z
zasadami Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup
sprzętu i wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych tj. Aparat EKG, Leżanka EKG, Defibrylator, otoskop
światłowodowy, holter RR, Spirometr, Waga niemowlęca, Lampa diagnostyczna, Glukometr, Waga dla dorosłych ze wzrostomierzem, Aparat KTG, Aparat do
masażu limfatycznego, Inhalator, aparat ciśnieniowy do pomiaru indeksu ABI, Sterylizator, Chłodziarka na szczepionki - Zakup zaplecza informatycznego/ IT
(sprzęt) zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych tj. Laptop, Serwer, Urządzenie wielofunkcyjne, Drukarka - Zarządzanie projektem Promocja. Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 3119 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 68 621,38 zł. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny, nie przewiduje prac budowlanych, nie obejmuje
działań mających na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów. Potrzeby: zmniejszenie dysproporcji, podwyższenie jakości i
zakresu gwarantowanych świadczeń POZ

RPLU.13.01.00-06-0085/17

NZOZ "ANIMED" OŚRODEK ZDROWIA ANNA KALICKA-RUTKOWSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

104 908,77

104 908,77

89 172,40

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-25

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ "ANIMA" Dziwota-Wcisło, Stefańczyk, Spółka Partnerska lekarzy w
Lublinie

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
RPLU.13.01.00-06-0086/17
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) przez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: - Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy - Uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy - Korzystający z rezultatów projektu
inni mieszkańcy, podmioty gosp.i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu wg Regulaminu zgodny z Policy Paper)
obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj: - Opracowanie studium wykonalności - Zakup sprzętu i wyposażenia
medycznego zwiększającego dostępność i jakość świadczonych usług publicznych (np.Aparaty EKG, Rejestrator RR, Kardiomonitor, Ciśnieniomierze, Koncentrator
tlenu, Defibrylator, KTG, Dermatoskop, wózek inwalidzki, inhalator, Wideoskop, Oftalmoskop)-Zakup zaplecza IT jako element projektu -Zarządzanie projektemPromocja. Kluczowe rezultaty projektu: -Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 2982 osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 71 637,02 zł, Nowoczesne urządzenia przyczynią się do wczesnego rozpoznawania chorób, będzie
skutkowało to mniej zaawansowanymi procesami chorobowymi, zdrowszymi pacjentami, co niesie mniejsze zapotrzebowanie na leczenie specjalistyczne, wysoko
specjalistyczne i szpitalne, będzie to generowało również mniej porad typu wizyty domowe a więcej czasu na porady medyczne. Sprzęt przenośny pozwoli nam
wykonać pewne badania w domu pacjenta, co ma olbrzymie znaczenie z uwagi na pacjentów obłożnie chorych bez możliwości dojazdu środkami własnymi.
Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"ANIMA" DZIWOTA-WCISŁO, STEFAŃCZYK,
SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

106 592,20

106 592,20

90 603,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-03

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wyższy standard usług podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach MEDYK s.c. w Piszczacu i Białej Podlaskiej

Potrzeba realizacji projektu wynika z potrzeb i problemów interesariuszy: 1. potrzeb obecnych i potencjalnych odbiorców usług NZOZ Medyk w Piszczacu oraz
Białej Podlaskiej oczekujących wysokiej jakości usług medycznych, adekwatnych do indywidualnych potrzeb, świadczonych w pobliżu miejsca zamieszkania 2.
potrzeb właścicieli i personelu medycznego NZOZ Medyk oczekujących odpowiednich warunków pracy 3. obowiązków władz publicznych powołanych do
organizacji systemu opieki zdrowotnej Grupę docelową stanowią obecni pacjenci korzystający z usług NZOZ MEDYK (6374 os.), jak również inni potencjalni
użytkownicy, zainteresowani korzystaniem z usług medycznych w placówkach objętych projektem. Celem głównym projektu jest większa dostępność oraz lepsza
jakość usług medycznych oferowanych przez NZOZ Medyk w Piszczacu oraz NZOZ Medyk w Białej Podlaskiej. Kluczowe wskaźniki rezultatu realizowane w
projekcie to: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 6 000 os. oraz Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy-1. Wskaźniki produktu,
które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu obejmują: 1.Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 85 555,56 zł 2. Liczba wspartych
podmiotów leczniczych - 1 3.Liczba projektów, w których sfinansowano koszty usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami -1 szt. Zadania przewidziane do
realizacji: 1.Opracowanie studium wykonalności 2.Zakup defibrylatorów AED 3.Zakup wózków inwalidzkich, 4.Zakup aparatów EKG 5.Zakup stetoskopów
elektronicznych 6.Zakup aparatów do ambulatoryjnego monitorowania RR/ABPM 7.Zakup wag elektronicznych ze wzrostomierzem 8.Zakup aparatów do pomiaru
RR 9.Zakup toreb pielęgniarskich 10.Zakup tablic do badania wzroku 11.Zakup video otoskopów 12.Zakup mobilnych monitorów funkcji życiowych pacjenta
13.Zakup sprzętu komputerowego 14.Zakup tablic informacyjnych 15.Naklejki promocyjne na sprzęt 16.Zarządzanie projektem 17.Zakup oświetlenia
energooszczędnego. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny.

RPLU.13.01.00-06-0087/17

MEDYK SPÓŁKA CYWILNA JANUSZ MATUSIAK MAREK SOBOLEWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

118 262,06

117 647,06

100 000,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-31

2019-03-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zakup wyposażenia medycznego dla pacjentów placówki NZOZ w Starościnie

Inwestycja nie dotyczy dostosowania do obowiązujących przepisów. CEL GŁ: Zwiększenie dostępności, jakości i kompleks, usług zdrow. świadczonych przez NZOZ
w Starościnie. CELE POŚR: 1. Poprawa dostępności usług w zakresie diagnostyki chorób serca, układu oddechowego i kostno-stawowego oraz rehabilitacji dzieci i
osób dorosłych, w tym osób starszych 2. Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych 3. Poprawa kompleksowości świadczonych usług medycznych przez
przychodnię. Projekt będzie real. w Starościnie Kol., w budynku NZOZ będącym własn.Wnioskodawcy. GRUPA DOC.: mieszkańcy g. Kamionka i okol.: obecni i
potenc.pacjenci - os. dorosłe i dzieci. DIAGNOZA: Syt. zdrowotna mieszkańców gminy jest zbliżona do danych dot. woj.lub. W NZOZ ponad 70 % porad dotyczy
schorzeń serca (35% pacjentów), układu oddech.(30%) i kostno-staw.(35%). Obecnie utrudniony dostęp do świad.medycznych wynikający z braku odpow.
aparatury medycznej służącej diagnostyce w leczeniu chorób serca, ukł. oddechowego i kostno-stawowego (konieczność wyk.badań w Lubartowie i Lublinie) u
dzieci i osób dorosłych; - utrudniona możl. świadczenia usług z zakresu kardiologii dziecięcej; - utrudniony dostęp do aparatury rehabilitacyjnej; - odległe
terminy badań w innych por. (pogarszanie się stanu zdrowia pacjentów, w szczeg. osób starszych). ZAKUPY: holter RR z możl.badania dzieci, holter EKG z
możl.badania dzieci, 2stetoskopy intern. i 2 pediatr., pulsoksymetr, 4 aparaty do mierzenia ciśnienia tęt., (w tym 1 z mankietami dla dzieci), lampa Sollux, aparat
do ultradźwięków, spirometr stacjonarny, waga ze wzrostomierzem, 2 zestawy diagnost.laryng., 3 komputery stac. 2 laptopy, urządzenie wielofunk., oprogr.
Biurowe, program STATISTICA PRO. Wnioskodawca świadczy usługi z zakresu POZ - umowa z NFZ od 2015 roku. WSKAŹNIKI: -rezultatu: - L.objęta ulepsz. usługami
zdrow. - 2100 osób; - produktu: - L. wspartych podm.lecz.: 1. - Nakł. Inw. na zakup ap.med. - 95.868,20 zł. Realizacja projektu: 2.01-28.03.2019.

RPLU.13.01.00-06-0089/17

PAPROCKI JAREMA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STAROŚCINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

95 868,20

81 169,70

68 994,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2019-01-02

2019-04-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w firmie Dorota i Tomasz Romak s.c. w Horodle

Cel główny: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury
ochrony zdrowia do 31.12.2018 r. Grupa docelowa to: -Aktualni i potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej-pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy
wnioskodawcy, dostawcy-Uczestnicy procesu inwestycyjnego-dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca wnioskodawcy-Korzystający z rezultatów projektu inni
mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania wnioskodawcy. Zadania w projekcie (typ projektu -wg Regulaminu, zgodny z zasadami
Policy Paper) obejmą elementy konieczne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych tj:-Opracowanie studium wykonalności-Zakup sprzętu i
wyposażenia medycznego zwiększający dostępność i jakość świadczonych usług publicznych-Zarządzanie projektem-Promocja. Kluczowe rezultaty projektu:Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi-2289osób -Liczba wspartych podmiotów leczniczych -1szt -Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury
medycznej - 113.888,89 zł. Projekt jest spójny z dokum. strateg.:POLICY PAPER DLA OCHRONY ZDROWIA 2014-20/NARZĘDZIE 14-cel gł.-zwiększenie długości życia w
zdrowiu jako czynnika wpływającego na jakość życia i wzrost gosp. w Polsce;Cel A:Rozwój profilaktyki zdrowotn.,diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunk. na
główne problemy epidemiolog. w Polsce; -MAPA POTRZEB ZDROWOTNYCH DLA WOJ. LUB.-zakresem umowy z NFZ na udzielanie świadczeń gwarantowanych w
zakresie POZ,w szczeg. grup chorób zg. z mapą potrzeb zdrowotnych:1,4,6,7,8,10,12,14,15,22,24.;-Program Strategiczny Ochrony Zdrowia Woj.Lubelskiego na lata
2014-20,cele operac.:3.1/3.2/3.4/3.5/3.6. Inwestycja nie jest dostosowaniem do obowiąz. przepisów.Stan doc.=odpowiedź na zdiagn. problemy-poszerzenie
zakresu usług, wzrost ich jakości i dostępności.

RPLU.13.01.00-06-0090/17

DOROTA I TOMASZ ROMAK SPÓŁKA CYWILNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

132 800,00

117 500,00

99 875,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-28

2018-12-31

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.13.01.00-06-0072/17

"Wzrost jakości i dostępności usług medycznych dla pacjentów z terenu powiatu łukowskiego w Centrum MedycznoDiagnostycznym Sp. z o. o., poprzez zakup aparatu RTG"

Celem głównym jest wzrost dostępności do badań RTG oraz poprawa jakości ich wykonywania dla pacjentów zadeklarowanych do lek. POZ z pow. łuko. poprzez
zakup ucyfrowionego aparatu RTG(CR).Aparat RTG zostanie zakupiony z zachowaniem zasady konkurencyjności.Grupą docelową są pacjenci POZ CMD
zamieszkujący teren pow.łuk. tj. 9400 osób w tym 1202 (13%) powyżej 65rż.oraz 2440(26%) poniżej18 r.ż.,co wpisuje się w strategię:Poprawa jakości i
dostępności do świadczeń op.i zdro. w aspekcie zdr.,med. i profilaktyki.Średnia ilość wydawanych skierowań na badania RTG wśród wyżej wymienionej populacji
wynosi ok 100/m.W związku z wzrostem miejsc świadczenia usług szacuję się wzrost licz. zadeklarowanych pacj.z 9400 do 12000 do 31.12.2019roku a więc
szacowana licz.wykonanych bad.wyniesie 1400 bad.rocznie.Pozytywny wpływ na popyt będzie spowodowany wzrostem dostępnością i jakości wykonywanych
bad.(cele projektu).W proj.zostanie wykorzystanie kompetencji i potencjału zatrudnionego personelu i utrzymanie miejsc pracy.Projekt jest zgodny z Celem
operac.A określonym w Policy Paper: Rozwój profilaktyki zdro.,diagno. i med.naprawczej ukierunkowany na problemy epidemi. w Polsce, w tym w rozwój
infra.zdro.Projekt jest zgodny z Narzędziem 14:Wsparcie regionalnych pod.lecz.udzielających św.zdro.na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom
przyczyniające się do dezaktywizacji zawodowej.W ramach proj. planowane jest zakupienie sprzętu med.przeznaczonego do diagnostyki pacjentów POZ i
profilaktyki nowotworów wśród populacji dorosłych. Rezultatem będzie poprawa dostępności do badań RTG oraz wzrost jakości wykonywanych badań. Projekt
ma charakter nieinfrastrukturalny i nie planuje się w nim prac budowla.i zadań w zakresie dostosowania pomieszczeń oraz infrast.do przepisów prawa.Projekt
wpisuje się w Cel oper. 2.5"Zapewnienie wzrostu dostępności i jakości świadczeń w innych deficytowych w regionie obszarach świadczeń tj. w zakresach chorób
układu krążenia i układu ruchu zawarty w PSOZ WL 2014-2020

RPLU.13.01.00-06-0095/17

"CENTRUM MEDYCZNO- DIAGNOSTYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

232 754,68

232 558,13

100 000,00

43,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-06-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży z
RPLU.13.01.00-06-0096/17
zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w
województwa. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi, o wartości 400 839 osób. Grupą
Lublinie (do dnia 15.09.2014 r. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie) oraz podnoszenie jakości docelową, która korzystać będzie z efektów projektu, będą dzieci w wieku 0-18 lat - pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Zasięg
i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia.
oddziaływania przedsięwzięcia obejmie teren województwa lubelskiego, gdzie grupą docelową będą dzieci w wieku 0-18 lat. Zadania przewidziane do realizacji
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym: sporządzenie Studium Wykonalności, Roboty budowlane, Roboty instalacyjne, Nadzór inwestorski, Zarządzanie
projektem oraz Promocja projektu. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia
przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych m.in. poprzez poprawę procesu leczenia we wszystkich obszarach
medycyny, a w szczególności z zakresu hematologii dziecięcej, intensywnej terapii oraz pediatrii. Efektem realizacji celu głównego będzie wzrost konkurencyjności
w obszarze usług zdrowotnych poprzez skuteczne leczenie i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia
poziomu pokrycia zapotrzebowania społecznego na świadczenia medyczne w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Projekt przyczyni się do realizacji
następujących wskaźników rezultatu strategicznego na poziomie właściwego PI (Priorytet inwestycyjny 9a RPO WL 2014-2020): 1) Średnia długość pobytu w
szpitalu - poprzez skrócenie pobytu dzieci i młodzieży w szpitalu dzięki lepszej i kompleksowej opiece medycznej; 2) Przeciętne wykorzystanie łóżka - sprawniejszy
system opieki zdrowotnej pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie dostępnych miejsc w szpitalu Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych
wsparciem - 79 540os/rok

UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

38 314 585,35

37 001 179,38

30 000 000,00

81,08 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-07

2020-12-31

Pozakonkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych
mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace
remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a
także wyposażenia w sprzęt medyczny.

Projekt ma na celu poprawę efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa
RPLU.13.01.00-06-0097/17
lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury
do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny. W wyniku realizacji Projektu bezpośrednie korzyści odniosą pacjenci
oraz pracownicy 6 podmiotów leczniczych wskazanych w Dziale I niniejszego wniosku. Do pośrednich beneficjentów Projektu należą województwo lubelskie i jego
mieszkańcy, a także osoby czasowo przebywające na terenie regionu. Źródła zapotrzebowania na realizację inwestycji wynikają z oczekiwań społecznych dot.
poprawy jakości i dostępności usług medycznych poprzez poprawę stanu infrastruktury społecznej w regionie oraz z konieczności ograniczenia regionalnych
dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej w krajach UE. Całkowita wartość projektu wynosi zł 115327289zł dofinansowanie 96862000zł z czego 31061937zł na
zakup aparatury medycznej. Rezultatami projektu będzie likwidacja dysfunkcji będących barierą dla poprawy jakości usług medycznych, oddalenie zagrożenia dla
obecnej dostępności i jej poprawa, liczby osób objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (docelowo 2147746 w 2021), zapewnienie dostępu przez 5 szpitali do
infrastruktury ochrony zdrowia osobom niepełnosprawnym. Projekt oznacza lepsze wykorzystanie zasobów i stabilizację ekonom. podmiotów partnerskich.
Rozwiązania techn. zapewniają długoterminową żywotność ekonom. rezultatów. Wymiar społeczny obejmuje gwarancje czynnej ochrony zdrowia poprzez
właściwe warunki leczenia i przeciwdziałania grupom chorób, które zostały zidentyfikowane jako istotne przyczyny dezaktywizacji zawodowej, gwarancję
poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego populacji, opieki nad matką i dzieckiem oraz opieki dla osób niepełnosprawnych. Opis spełniania kryteriów formalnych i
merytorycznych-Załącznik 30

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

161 738 184,36

160 366 189,56

134 895 449,25

84,12 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-08-10

2020-12-14

Pozakonkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SPZOZ w Puławach.

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Puławskiego. Realizacja RPLU.13.01.00-06-0098/17
celu pozwoli na poszerzenie zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych,
które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych poprzez: poprawę procesu leczenia we wszystkich obszarach medycyny, - dostosowanie pomieszczeń szpitala do oczekiwań pacjentów i potrzeb procedur medycznych
niezbędne dla prawidłowej działalności szpitala oraz podyktowane zwiększeniem efektywności ekonomicznej, energetycznej i organizacyjnej placówki. Do grupy
docelowej projektu należą: kadra kierownicza wnioskodawcy, pacjenci ich rodziny oraz pracownicy wnioskodawcy, IZ RPO, media lokalne i środowiska
opiniotwórcze. Zadania związane z modernizacją lub remontem pomieszczeń obejmują: Oddział Obserwacyjno - Zakaźny dla dorosłych; Oddział Pulmonologii;
Oddział Neurologii; Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Kardiologicznej; Oddział Położniczo - Ginekologiczny W ramach projektu realizowane będą następujące
zadania: Modernizacja oddziałów szpitalnych, zakup Sprzętu medycznego; Zarządzanie projektem; Promocja; Studium wykonalności. Projekt przyczyni się do
realizacji następujących wskaźników rezultatu strategicznego na poziomie właściwego PI (Priorytet inwestycyjny 9a RPO WL 2014 - 2020): 1) Średnia długość
pobytu w szpitalu - poprzez skrócenie pobytu pacjentów w szpitalu dzięki lepszej i kompleksowej opiece medycznej; 2) Przeciętne wykorzystanie łóżka sprawniejszy system opieki zdrowotnej pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie dostępnych miejsc w szpitalu. W wyniku realizacji osiągnięte zostaną
następujące rezultaty: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) 114 772,00 osób; Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych
wsparciem 48558osób/rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Brak poddziałania

12 642 435,91

12 628 312,50

8 418 033,06

66,66 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-10-24

2020-06-30

Konkursowy

20 Opieka zdrowotna

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie

Cele projektu to: - zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka; - zmniejszenie
RPLU.13.02.00-06-0002/15
dysproporcji w dostępie do usług społecznych dla dzieci niepełnosprawnych; - przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy (w tym wykluczeniu grup
defaworyzowanych) poprzez zwiększenie aktywności zawodowej osób wychowujących dzieci do 3 lat, a tym samym poprawa ich sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Projekt przewiduje budowę dwukondygnacyjnego obiektu z przeznaczeniem na 6 - oddziałowy żłobek dla 210 dzieci. Kubatura budynku to ok.19,3 tys. m3,
powierzchnia netto - ok. 4,1 tys. m2. W obiekcie zaplanowano m.in. tematyczne sale zajęć, salę wielofunkcyjną przeznaczoną na działalność edukacyjną,
wychowawczą i kulturalną, 2 sale gimnastyczne, szatnię, kuchnię, pralnię oraz pomieszczenia biurowe i techniczne. Budynek zostanie wyposażony w 2 windy
osobowe i 1 towarową. Ponadto projekt przewiduje budowę strefy placyków zabaw oraz parkingu dla 64 miejsc postojowych. Zadania w projekcie: sporządzenie
studium wykonalności, opracowanie dokumentacji technicznej projektu, roboty budowlane, zakup wyposażenia, promocja projektu. Planowany całkowity koszt
budowy żłobka oraz jego wyposażenia wynosi ok. 10 300 000 zł. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: Produktu: - Liczba utworzonych
obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia - 1 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 - Potencjał objętej wsparciem
infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) - 210 Rezultatu: - Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 210 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - 52 Grupy
docelowe projektu: - dzieci do lat 3, w tym dzieci z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową; - opiekunowie dzieci do lat 3 (w szczególności matki nieaktywne
zawodowo).

GMINA LUBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

9 709 305,89

6 370 668,29

940 170,00

14,76 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-11-12

2018-10-01

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w gminie Kock

Projekt ma na celu wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym oraz patologiami społecznymi poprzez zwiększenie zasobów mieszkań RPLU.13.02.00-06-0003/16
socjalnych w gminie. Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na adaptacji pomieszczeń w istniejącym budynku po szkole podstawowej w Annopolu z
przeznaczeniem na lokale socjalne. Projektowana przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny będzie wykonana
jako tradycyjna, murowana. Będzie to budynek piętrowy z parterem zagłębionym i poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Strop żelbetowy. Konstrukcja
dachu drewniana. Pokrycie dachu blachodachówką. Budynek będzie wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Budynek wykorzystywany
będzie jako mieszkalny wielorodzinny. Ogrzewanie budynku indywidualne dla każdego lokalu z kominków. W ramach przebudowy i modernizacji budynku
powstanie 8 lokali mieszkalnych o pow. od 25 m2 do 46 m2. Ponadto w ramach zadania zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu poprzez utwardzenie,
budowę altany i placu zabaw, wykonanie budynku gospodarczego, budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. Projekt dostosowuje również budynek
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Grupą docelową są rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Wdrożenie projektu i realizacja jego celów
przyniesie korzyści społeczne i gospodarcze interesariuszom. Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu prac adaptacyjnych w
nieużytkowanym budynku po dawnej szkole w miejscowości Annopol, gdzie zostanie wydzielonych 8 mieszkań socjalnych. Korzyści społeczne dzięki projektowi
odniosą przede wszystkim osoby/ rodziny, które zasiedlą mieszkania, ponieważ poprawi się ich status społeczny i możliwości funkcjonowania w społeczności
lokalnej. Korzyści społeczne z punktu widzenia Gminy Kock będą polegały na uzyskaniu efektu poprawy sytuacji społecznej w gminie, dzięki objęciu wsparciem
części osób/ rodzi z grup defaworyzowanych.

GMINA KOCK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

1 572 644,00

1 572 644,00

1 336 747,39

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-06-25

2018-12-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Klasztor w sercu miasta" - adaptacja zachodniego skrzydła Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie na cele klubu
samopomocy"

Ideą Projektu jest powstanie całorocznego Klubu Samopomocy "W sercu miasta", w ramach którego uczestnicy realizują zasadę samopomocy na zebraniach
społeczności: współuczestniczą w ustaleniach dotyczących spraw organizacyjno-gospodarczych i planowanych imprez, rozwiązują bieżące konflikty
interpersonalne itp. Grupy docelowe: młodzież od 15 r. ż i osoby dorosłe wymagające pomocy i wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i
społecznym. Cel gł.: Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Starego Miasta w Lublinie Rezultaty: Rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji
społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach - 160 os./rok do 12.2019, Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) - 1 EPC do 12.2019. W ramach projektu zostanie przeprowadzona adaptacja istniejącego, obecnie nieużytkowanego, zachodniego skrzydła
klasztoru Dominikanów na cele społeczne. Produkty: 1 przebudowany obiekt, w którym realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej; 1 obiekt
dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; Dodatkowo potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we
wspartych obiektach - 210 osób. Zadania: opracowanie SW; dok. przetargowa; dok. techniczna; zakup wyposażenia klubu samopomocy wg załącznika nr 8
Specyfikacja zakupywanego sprzętu; adaptacja zachodniego skrzydła klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie na cele opieki społecznej (roboty budowlane,
sanitarne i elektryczne), szczegółowy opis projektu w piśmie z dn. 30.05.2017; Nadzór inżynierski, Menadżer projektu, doradztwo prawne; promocja: druk
naklejek; opracowanie dokumentacji fotograficznej projektu na stronę internetową; druk plakatu.

KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓW W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

1 832 291,81

1 810 766,81

1 539 151,78

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-06-21

2018-12-15

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa budynku użyteczności publicznej w Piaskach- przedszkola z odziałem żłobka, w tym pomieszczenia żłobka,
pomieszczenia wspólne, wyposażenie.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 umożliwiające zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców
RPLU.13.02.00-06-0005/15
regionu. Celami szczegółowymi są: -wyrównanie dysproporcji terytorialnych w zakresie dostępu do usług żłobkowych, -zapewnienie dostępu do wysokiej jakości
usług, -poprawa jakości życia mieszkańców gminy Piaski poprzez przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru Gminy w zakresie opieki nad
dziećmi do lat 3. Realizacja tak sformułowanego celu pozwoli na rozwiązanie problemów płynących z niedogodności związanych z istniejącą na terenie Gminy luką
w infrastrukturze społecznej. Główną korzyścią będzie znaczny spadek kosztów opieki nad podopiecznymi (dla rodzin i opiekunów). Rodzice dzieci w wieku do lat 3
będą mieli możliwość wykorzystania dostępnej infrastruktury żłobkowej, co pozwoli im na zmniejszenie kosztów wychowania dziecka ponoszonych na dojazdy do
innych miejscowości, gdzie dzieci uczęszczają do klubów i żłobków, kosztów czesnego w żłobkach prywatnych w innych gminach czy też kosztów wynajmu
opiekunki. Odbiorcy: Mieszkańcy, rodzice dzieci do lat 3, lokalni przedsiębiorcy, Zadania: Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o powierzchni
użytkowej ok. 969 m2 Należy zapewnić powierzchnię komunikacyjną pomieszczenia sanitarno-higieniczne i techniczne, oraz oddział przedszkolny. Liczba dzieci w
żłobku wyniesie 35 - z czego 5 w wieku do 12 miesięcy oraz 30 w wieku 1-3 lat. Nowoczesne i energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne obiektu
zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko: a) Instalacja pomp ciepła b) Instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; c) Budowa i
wyposażenie kotłowni dla pomp ciepła; d) Instalacji fotowoltaiczna; e) Oświetlenie LED Obiekt w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych

GMINA PIASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

4 558 488,00

3 206 713,21

2 725 706,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-07-10

2019-01-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.13.02.00-06-0004/16

"Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej." Celem jest rozwój usług społecznych na terenie p. ryckiego poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i młodzieży. Cel główny będzie
mógł zostać osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: 1)Zapew.pieczy zastępczej dzieciom i młodzieży na terenie powiatu ryckiego; 2)Zaspokojenie
podstawowej potrzeby bezpieczeństwa poprzez zapewnienie opieki zastępczej w miejscu zlokalizowanym w pobliżu miejsca zamieszkania; 3)Wzrost ilości miejsc
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie województwa lubelskiego.Wsk. rezultatu w ramach powyższych celów szczegółowych będą: wzrost
zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 6,5 [EPC], liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 1[EPC], Rzeczyw.
licz. użytk. usług aktywizacji społ.-zawod. świadczonych we wspartych obiektach - 14[osoby/rok]. Grupa docelowa to dzieci i młodzież wymagające wsparcia
opiekuńczo - wychow. z powodu częściowego lub całkowitego braku opieki rodzicielskiej lub też z powodu niedostosowania społecznego (14 os). Inwestycja
dotyczy przebudowy budynku na potrzeby nie funkcjonującego w chwili obecnej placówki opiekuńczo - wychowawczego na terenie powiatu ryckiego w obszarze
nieruchomości będącej własnością powiatu ryckiego.Pr. obejmuje następujące zadania:1)Przebudowa budynku przychodni wraz ze zmianą sposobu użytkowania
na placówkę opiekuńczo-wychowawczą; 2) Nadzory inwestorskie 3)Oprac. dokumentacji 4)Promocja 5)Zarz. projektem. Powiat nie posiada budynku który mógłby
zostać wykorzystany na potrzeby projektu, nie posiada również placówki o zbieżnym profilu działalności, a liczba rodzin zastępczych cechuje się trendem
ujemnym, wobec czego istnieje uzasadnienie dla jej stworzenia. Trendy demograficz. wskazują na pełne wykorzystanie obiektu. Wyposażenie jest niezbędne do
funkcjonowania zgodnie z p.prawa. Produktem projektu będzie obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnych -1 oraz licz.przebud.obiekt.w których realiz. są
u.aktyw społ-zaw.-1.

RPLU.13.02.00-06-0005/16

POWIAT RYCKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

1 921 183,83

1 921 183,83

1 633 006,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-07-04

2018-11-28

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy
Społecznej w Żułowie

Celem proj.jest zwięk. dostępu os. niepełnospr. do usług społ.w gm. Kraśniczyn w zakr. rehabilitacji, integracji społ.i popr. zdolności do zatrud.Uzupełnia go cel
pośredni: Włączenie społ. osób wykluczonych w gm.Kraśniczyn.Przyczyni się do tego dzięki: *Moderniz. i dostosow. do potrzeb os. niepełnospr. (montaż windy,
posz. koryt. i otw. drzwiowych, usuniecie stopni przy wejś.) 2budynków(Dom Nadziei, Warszt. Terapii Zajęci). *Wypos. DN i WTZ w nowoczesny sprzęt(m.in. komp.,
projektor) w tym sprzęt rehab. z funkcją podłą. do sieci internet. Ma to na celu uspraw. korzyst. i rozszerzenie oferow. usług społ. w gm.Kraśniczyn o Koło
Aktywizacji Społecznej -utworz. forma wsp. skiero. do potrzebujących os. niepeł. z gm.Kraśniczyn. Na bud.kotłowni zamont. zostanie instal. solarna 9
kol.moc15,8kW, ponadto inwest. przewiduje wpro. innych rozw. zmniejsz. zapotrzebow. na energię poprzez wyposaż. ob. w energooszcz. sprzęt i oświetlenie LED.
Planowane jest zastosow. rozw. zwiększających bezp.użytkow. poprzez zainstal. monitoringu i zabezp.infrast. wewnątrz oraz na zewnątrz bud.DPS. Gł. rezult. proj.
jest rzeczywista l. użytkow. usług aktywiz. społ.-zawodowej świad. we wspartych ob., która w 05.2021r. wyniesie 90os. Bezpoś.gr.doc. są pełnoletnie os. niepeł. z
gm. Kraśniczyn (wsparciem 51%gr.doc.). Proj.obejmuje popr. jakości świad. usług społ. oraz rozszerz. oferty zwiększającej dostęp niepeł. i zagrożo. wyklucz. społ.
mieszk. gm. Kraśniczyn do usług społ. w zakresie rehab., integracji społ. i poprawy zdolności do zatrudnienia. Proj.obej.koszty promocji, prac przygotow.,
nadzorów i zarządzania proj. Proj.nie obejmuje nadbudowy bud.WTZ a tylko zmianę konstr. dachu. Proj. nie jest obj. opieka instytucjonalna, tylko podmioty
aktywizacji społ-zawod.(WTZ i KAS). W DN gdzie prowadzona jest op. instytucjonalne w proj.będzie moder.dachu(który pośrednio wpł. na poprawę war. w pobytu
podopiecznych) oraz parce adaptacyjne pom. w piwnicy na cele WTZ i KAS. Szczeg.opis w analizie wnios.rozdz.8.

RPLU.13.02.00-06-0006/16

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

2 061 815,64

2 061 815,64

1 752 543,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-22

2020-05-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu (2)

Przedmiotowy projekt dotyczy modernizacji istniejącego obiektu Żłobka Miejskiego w Zamościu polegającej na dostosowaniu pomieszczeń do wymogów
RPLU.13.02.00-06-0007/15
obowiązujących przepisów, wymianie instalacji wewnętrznych, okien, wymianie systemu ogrzewania i wentylacji i montażu windy dla niepełnosprawnych.
Głównym celem projektu pn. Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu jest Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury
w zakresie opieki nad małymi dziećmi. Cel tematyczny; Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem.Priorytet inwestycyjny- ułatwienie dostępu do
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług. Wskaźnik programowy rezultatu- Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki
nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 100 osób ,Liczba utrzymanych miejsc pracy- 20, Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - 5 osób . Wskaźnik kluczowy
produktu- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej -100 osób, Liczba obiektów dostosowanych do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1,Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury opieki nad dziećmi do 3 roku życia- 1. Grupą docelowąinteresariuszami głównymi są dzieci w wieku żłobkowym i ich rodziny. Zadania przewidziane do realizacji-I. roboty budowlane; 1) Opracowanie projektu
budowlanego dla całości robót, 2)Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, 3)Instalacje i urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe, 4)Instalacje i
urządzenia zaopatrzenia w ciepło i techniki wentylacyjnej, 5) Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne i teletechniczne. II- czynności formalno- prawne; 1)
opracowanie Studium wykonalności, 2) Opracowanie projektu budowlanego dla całości robót, 3)Promocja projektu i 4) Nadzór inwestorski.

MIASTO ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

988 933,76

526 705,89

447 700,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-10-26

2018-02-28

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

DOM INTEGRACJI "MANSJONARIA" w Czemiernikach

Istotą Projektu jest powstanie świetlicy środowiskowej jako oferty Domu Integracji "Mansjonaria" w Czemiernikach. Grupa docelowa: dzieci i młodzież w wieku 7- RPLU.13.02.00-06-0007/16
17 lat (wiek szkolny do 18 r.ż.) z rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczaniem społecznym głównie ze względu na ubóstwo, korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej. Będą to osoby zamieszkałe na trenie wsi Czemierniki i Wygnanów, jako najbardziej potrzebujące wsparcia środowiskowego. Cel gł.:
Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Czemiernik i Wygnanowa (Gmina Czemierniki) skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rezultaty: Rzeczywista lba użytkowników usług aktywizacji społ.-zaw. świadczonych we wspartych
obiektach:90os./rok do 12.2019, Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 1EPC do 12.2019. W ramach projektu zostanie
przeprowadzona modernizacja istniejącego, obecnie nieużytkowanego, budynku Mansjonarii na cele społeczne. Produkty: 1przebudowany obiekt, w którym
realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej; 1 obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; Dodatkowo potencjalna liczba
użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach - 170 osób. Zadania: opracowanie SW; dok. przetargowa; dok.
techniczna; zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej; adaptacja budynku Mansjponarii w Czemiernikach na cele opieki społecznej (roboty budowlane,
sanitarne i elektryczne) - wydatki kwalifikowane; montaż 3 pomp ciepła - budynek Mansjonarii) o mocach: 1szt. - 9,4 kW, 1szt. - 7,51 kW i 1szt. - 5,33 kW, z
wymiennikami gruntowymi (7 odwiertów do 100m każdy) oraz przyłącze wodne i kanalizacyjne - wydatki niekwalifikowane, lokalizacja dz. nr 2855; Nadzór
inżynierski' Menadżer projektu, doradztwo prawne; promocja: druk naklejek; opracowanie dokumentacji fotograficznej projektu na stronę internetową; druk
plakatu.

PARAFIA RZYM.KAT. PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W
CZEMIERNIKACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

2 107 127,18

1 838 168,75

1 562 443,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-21

2018-12-20

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej

Inwestycja zakłada wsparcie dla infrastruktury społecznej służącej aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efektem
projektu będzie usamodzielnienie się ekonomiczne i społeczne osób niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej prowadzone przez
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom " Krok za krokiem". Uczest Warsztatów Terapii Zajęci. są osoby zagrożone wykluczeniem, zidentyfikowane na obszarze
oddziaływania projektu grupy docelowej osób zagrożonych wykluczeniem i są to absolwenci szkoły przysposabiającej do pracy, szkoły ponadgimnazjalnej dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzonej przez
Stowarz. Wnioskodawcy. Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które ze względu na sprzężenia ruchowe, problemy w komunikacji, itp.nie mogą być objęci
wsparciem żadnej innej placówki funkcjonującej na terenie Zamościa.Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostęp.do usług społecznych na terenie
m.Zamość poprzez przebudowę i rozbudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na potrzeby osób niepełnosprawnych.Potrzebą
uczestników WTZ jest przeniesienie się do nowej lokalizacji, która będzie dostosowana do ich potrzeb.Uczestnicy WTZ liczą na dostosowanie budynku do potrzeb
osób niepełnosprawnych i dostosowanie sal warsztatowych do prowadzenia w nich zajęć.Budynek objęty projektem od 15 lat nie jest użytkowany. Budynek przy
ul. Kresowej 24 należy do m.Zamość, a na mocy umowy z dnia 29 listopada 2013 zawartej między Miastem Zamość a Stowa.Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu jest przez Stow.dzierżawiony. Budynek posiada trzykondygnacyjny, podpiwniczony, budynek administracyjny o powierzchni
użytkowej 761,01 m2, w tym piwnice 184,58 m2. Część dobudowana obejmować będzie:1. klatkę schodową zew. z przodu budynku z windą 80m2 oraz dobudowę
cz. nowego budynku 365 m2. Łączna pow. dobudowy to 445m2.

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "KROK ZA KROKIEM" W
ZAMOŚCIU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

4 426 047,26

4 426 047,26

2 600 000,00

58,74 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-03-30

2020-03-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco - Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu dostępu, zakresu oraz jakości usług aktywizacji życiowej oraz społeczno - zawodowej osób zagrożonych
RPLU.13.02.00-06-0009/16
wykluczeniem oferowanych w ramach działalności Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim. Osiągnięcie priorytetu planowane jest poprzez eliminację notowanych
obecnie ograniczeń lokalowych i przeprowadzenie działań infrastrukturalnych obejmujących m.in.: - budowę obiektu przystosowanego dla osób
niepełnosprawnych przeznaczonego na prowadzenie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego oraz DPS dla 30 osób - kompleksowe
wyposażenie pomieszczeń w meble, sprzęt użytkowy, urządzenia terapeutyczno - ćwiczeniowe oraz do przewozu niepełnosprawnych - zagospodarowanie terenu
wraz z budową 2 zjazdów, dróg, chodników, 20 miejsc parkingowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) oraz oświetlenia - budowę wymaganych przyłączy do
obiektu, ogrodzenia i placu zabaw wraz z wyposażeniem - montaż instalacji wewnętrznych (w tym m.in.: klimatyzacyjnej w 2 salach, solarnej i monitoringowej)
Oczekiwanym rezultatem ww. działań będzie poprawa warunków lokalowych Stowarzyszenia pozwalająca na prowadzenie różnorodnej i spełniającej współczesne
standardy jakościowe działalności ukierunkowanej na integrację oraz aktywizację życiową, społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie, co
bezpośrednio przekładać się będzie na ograniczenie zjawiska ich wykluczenia (działania tego rodzaju planuje się przeprowadzić w odniesieniu do 302
beneficjentów). Nowatorskim na skalę województwa rezultatem projektu będzie uruchomienie DPS działającego w trybie rozdziału 2 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 930 z póżn. zm.) - na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. Grupę docelową projektu stanowią głównie
wychowankowie PSOUU - osoby niepełnosprawne intelektualnie zamieszkujące obszar 13 gmin powiatu tomaszowskiego oraz Gminy Józefów (powiat biłgorajski)
oraz osoby z otoczenia Stowarzyszenia.

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W TOMASZOWIE LUBELSKIM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

10 700 240,31

10 700 240,31

9 095 204,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-06

2019-12-23

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.13.02.00-06-0008/16

Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy

Cel główny: upowszechnienie dostępu, usprawnienie i poprawa jakości świadczeń usług społecznych poprzez stworzenie niezbędnej infrastruktury i aktywizacja
społeczno-zawodowa mieszkańców. Cele szczegółowe: zwiększenie zakresu usług społecznych o nowe formy wsparcia; zwiększenie liczby miejsc świadczenia
usług; wzrost integracji społecznej; wsparcie zrównoważonego rozwoju gminy w sferze gospodarczej i społecznej poprzez rozwój infrastruktury i aktywizację
społeczno-zawodową mieszkańców. Kluczowe rezultaty: 1.rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych
obiektach-110 osób/rok; 2.liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej-1 szt.; 3.liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-1szt.; 4.liczba wspartych instytucji świadczących środowiskowe formy wsparcia w miejscu
zamieszkania-1szt.; 5.liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami-1 szt. Grupa docelowa to
samorząd gminy, uczestnicy wsparcia w ramach ŚDS, lokalni przedsiębiorcy i instytucje umożliwiające realizację projektu. Przebudowa spichlerza w Podzamczu
ma na celu przystosowanie go do dziennej opieki i aktywizacji osób upośledzonych umysłowo w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy. Na parterze
budynku będą mieścić się pomieszczenia ogólnodostępne i administracyjne oraz kuchnia z jadalnią i taras. Piwnica: sala doświadczania świata, sala
rehabilitacji ruchowej oraz pomieszczenia gospodarcze. I piętro: sale zajęciowe, pokój psychologa i pielęgniarki, zaplecze sanitarne. Poddasze: hol, wyjście na
taras widokowy, wentylatornia; 4 mieszkania treningowe 1-osobowe, 2 dwuosobowe pokoje interwencyjne, pomieszczenie gospodarcze. Zostanie wykonane
zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem i zjazdem z drogi wojewódzkiej oraz infrastruktura techniczna: przyłącza wod.-kan., gazowe, energetyczne, instalacja
monitoringu, portal www projektu.

Utworzenie dziennego ośrodka wsparcia w gminie Sosnowica

RPLU.13.02.00-06-0013/16

GMINA ŁĘCZNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

4 687 719,73

4 614 604,36

2 538 032,39

55,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-10-02

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przedmiot projektu: przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania w części biurowej budynku w celu utworzenia dziennego ośrodka wsparcia
RPLU.13.02.00-06-0015/16
dla osób niepełnosprawnych z zburzeniami psychicznymi w Sosnowicy. W przeprowadzonej Analizie potrzeb, wskazano, że jednym z najistotniejszych problemów
w gminie jest kwestia niepełnosprawności, i ta grupa jest zagrożona wykluczeniem społ. i wymaga wsparcia. Na terenie gminy nie działają instytucje świadczące
usługi z zakresu pomocy społ. zorientowane na osoby niepełnosprawne z zburzeniami psychicznymi. Nie funkcjonuje tu żaden środowiskowy dom samopomocy, a
taki ośrodek powinien być umiejscowiony jak najbliżej osób potrzebujących. Liczba dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
zamieszkujących na terenie gminy obecnie wynosi 19 osób. Wielkość popytu określono na podstawie deklaracji osób niepełnosprawnych z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodzin. Popyt określono na poziomie 15 uczestników (co stanowi 78,95% osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
zamieszkujących na terenie gminy Sosnowica). W ramach projektu planuje się: 1. Roboty budowlane: a) architektura i konstrukcje (m.in. odwodnienie i izolacja
fundamentów; okrycie dachowe z blachy; winda; przebudowa ścian działowych; roboty posadzkarskie; wymiana drzwi i okien; powiększenie tarasu z zadaszeniem;
ocieplenie ścian zew. i stropu; miejsca postojowe oraz podjazd do wejścia głównego i podjazd dla osób niepełnosprawnych); b) instalacje sanitarne (przebudowa
wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczna); c) instalacje elektryczne; d) instalacja solarna (kolektory); e) monitoring wew. i zew.; 2. Zakup wyposażenia (w tym sprzęt
na potrzeby prowadzenia terapii/zajęć, ułatwiający aktywizację; sprzęt rehabilitacyjny i medyczny który zostanie podłączony do sieci Internet z zastosowaniem
technologii informacyjnych); 3. Narzędzia TIK (strona internetowa do komunikacji elektronicznej z rodziną osoby niepełnoprawnej)

GMINA SOSNOWICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

1 487 954,51

1 445 886,69

1 229 003,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-03-08

2018-12-21

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Remont i adaptacja budynku dawnej cerkwi unickiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konstantynowie

Cel główny: upowszechnienie dostępu, usprawnienie i poprawa jakości świadczeń usług społecznych poprzez stworzenie niezbędnej infrastruktury i aktywizacja
społeczno-zawodowa mieszkańców. Cele szczegółowe: zwiększenie zakresu usług społecznych o nowe formy wsparcia; zwiększenie liczby miejsc świadczenia
usług; wzrost integracji społecznej; wsparcie zrównoważonego rozwoju gminy w sferze gospodarczej i społecznej poprzez rozwój infrastruktury i aktywizację
społeczno-zawodową mieszkańców. Kluczowe rezultaty: 1.wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]-2osoby;
2.rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach-30 osób/rok; 3.liczba przebudowanych
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej-1 szt.; 4.liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami1szt.; 5.Potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach 30os. Grupa docelowa to samorząd
gminy, uczestnicy wsparcia w ramach WTZ, lokalni przedsiębiorcy i instytucje umożliwiające realizację projektu. Projekt zlokalizowany na działce nr 145 w
Konstantynowie polega na przebudowie budynku cerkwi na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej. Na piętrze powstaną: świetlica, 2 pomieszczenia warsztatów,
pomieszczenia: administracyjne, socjalne i gospodarcze. Parter będzie mieścić gabinet rehabilitacji ruchowej na potrzeby uczestników WTZ o ograniczonej
sprawności ruchowej. Zostanie wykonana infrastruktura techniczna: instalacje wod.-kan. i elektryczna. Źródłem ciepła i ciepłej wody będzie kocioł gazowy. W
otoczeniu obiektu powstanie powierzchnia utwardzona zielona o powierzchni 207,90m2. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych i monitorowany
systemem monitoringu. Komunikację pionową osobom niepełnosprawnych zapewni winda. Wyposażenie pomieszczeń i pracowni Warsztatu w sprzęt umożliwi
realizację funkcji społecznych placówki.

RPLU.13.02.00-06-0016/16

GMINA KONSTANTYNÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

1 369 822,76

931 126,61

744 901,28

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-14

2018-12-20

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie Lubelskim na potrzeby budownictwa socjalnego

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności usług społecznych na terenie gminy Janów Lubelski poprzez adaptację budynku na potrzeby
utworzenia mieszkań socjalnych oraz mieszkania chronionego. W ramach zakresu rzeczowego projektu przewidziano utworzenie 10-ciu mieszkań (w tym 9
socjalnych i 1 chronione) w budynku objętym przedsięwzięciem. Liczba osób, która zamieszka w utworzonych mieszkaniach wynosi 38, a liczba osób
oczekujących na mieszkanie wynosi 49. Budynek objęty projektem nie jest aktualnie użytkowany. Budynek ten posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz
stropodach. Budynek jest wyposażony w instalacje wod-kan i energetyczną. Inwestycja obejmuje przebudowę budynku oraz przyłącza. Powierzchnia zabudowy
287 m2. Powierzchnia terenu wolnego 1383 m2. Powierzchnia użytkowa 381,87 m2, w tym parter 195,84 m2, I piętro 186,03 m2. Wraz z modernizacją budynku i
przyłączami wykonana będzie także kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości 173,1 m oraz odcinek kanalizacji tłocznej o długości 128,2 m. Dostawa
wody realizowana będzie z istniejącej sieci wodociągowej. Zasilanie elektroenergetyczne realizowane będzie z nowoprojektowanego przyłącza kablowego nn.
Wystąpi poprawa jakości świadczonych usług poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych (sieć komputerowa umożliwiająca podłączenie
również sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego), a na wypadek zagrożeń bezpieczeństwo obiektów i użytkowników wraz z otoczeniem będzie zapewnione przez
wykonanie monitoringu wizyjnego podłączonego do sieci miejskiej.

RPLU.13.02.00-06-0017/16

GMINA JANÓW LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

1 797 579,00

1 573 550,00

1 337 517,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-02-16

2019-10-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

BIALSKIE CENTRUM POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM Etap I - Budowa Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci
z Autyzmem.

Celem projektu jest podniesienie dostępności i jakości usług wsparcia rodzin z autyzmem. P. dotyczy Budowy Ośrodka Terapii i Diagnostyki oraz Przedszkola dla
dzieci z Autyzmem. Obiekt składać się będzie z 2 funkcjonalnie połączonych: Ośrodka Terapii i Diagnostyki - na parterze (koszty kwalifikowane) i Przedszkola dla
dzieci z Autyzmem - na piętrze (koszt niekwalifikowany). Pow. zabudowy - 1543,00 m2. Pow. użytkowa - 1947,00 m2. Inwestycja wraz z infr. tow. utwardzenia
gruntu, na którą składają się drogi dojazdowe, droga p.poż, miejsca parkingowe, ciągi piesze, place. Wielkość pow. utwardzonych - 3120 m2. Na zakres prac
budowlanych wewnątrz budynku składa się: STAN: ZEROWY, SUROWY, WYKOŃCZENIOWY; INSTALACJE ELEKTRYCZNE i SANITARNE wewnętrzne; INSTALACJE
TELETECHNICZNE. Zakres prac na zewnątrz budynku: SIECI SANITARNE zewnętrzne - przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe i
zbiorniki gazu; ROBOTY ZEWNĘTRZNE POZA BUDNKIEM - ZJAZD, CIĄGI JEZDNE, CHODNIKI, PLACE ZABAW, ZIELEŃ; OŚWIETLENIE TERENU. Parametry instalacji OZE:
Kolektory słoneczne próżniowe - 6 szt. na dachu, od strony południowej, ustawione pod kątem 45o. Max ciśnienie pracy - 10bar, temp. postojowa maks. 192oC.
wydajność 1.0 m3/h i wysokość podnoszenia do 8 m H2O. Maksymalny poziom mocy - 33kW. Główną grupą docelową projektu są dzieci autystyczne - podopieczni
ośrodka oraz ich rodziny - beneficjenci ostateczni - projekt ma dla nich fundamentalne znaczenie życiowe. W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt
przystosowany do specyfiki pracy z osobami z autyzmem, co poprawi dostępność do diagnozy i specjalistycznej zindywidualizowanej terapii. Kluczowe rezultaty:
3 nowo utworzone miejsca pracy; 1 utrzymane miejsce pracy, rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi - 220 osób.

RPLU.13.02.00-06-0018/16

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM AUTYSTYCZNYM ORAZ MŁODZIEŻY I
DZIECIOM O POKREWNYCH ZABURZENIACH "WSPÓLNY ŚWIAT"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

7 720 092,22

3 670 933,96

2 936 747,17

80,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-10-02

2018-12-21

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w
Lublinie

Celem projektu jest poprawa warunków życia osób z niepeł. Intel. poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w
RPLU.13.02.00-06-0019/16
społeczeństwie.Przedm. projekt sprzyja zwiększaniu poczucia bezpiecz. ww. grupy osób oraz integruje je ze społeczeństwem w wyniku tworzeniu miejsc pobytu dla
zmargIinal. grup społ.Projekt obejmuje budowę centrum rozwoju i integracji społecznej osób z NI poprzez dobudowę skrzydła do istniejącego DPS im. Matki Teresy
z Kalkuty w Lublinie. Kubatura bud. 6155 m3, pow. użyt. 1704,89 m2. W zakres inwestycji wchodzi min. rozbiórka budynku gosp. - garaż.,budowa centrum poprzez
dobudowę skrzydła z instalacjami wew. i zew., zagospodarowanie terenu obejmujące min.: budowę 2 zjazdów - publ. i indywidual., 14 stan. postoj. dla sam., 10
miejsc dla rowerów, garażu, placu manewrowego, remont i przebudowę ogrodzenia, małą architekturę. W obiekcie zaplanowano min.: 24 miejsca dost.do
całodobow.pobytu dla osób z NI z Lublina i 26 miejsc w Dziennym Centrum Aktywności dla dorosłych i starszych osób z NI, 5 pracowni, 3 pokoje: światłoterapii,
psychologa, biurowy, pokoje mieszkalne 1 i 2-os., pokój dzienny, pokój doraźnej pomocy med. Zadania w projekcie: przygotowanie projektu do realizacji
(dokumentacja techniczna, decyzje admin., studium wykonalności), roboty budowlane,zakup wyposażenia, promocja projektu. Wskaźniki:Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych niż przedsięb.) - 18.Liczba wyb. obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społ. - zawod. - 1. Liczba obiektów dost. do
potrzeb osób z niepełnospr. - 1. Poten. liczba użytkow. usług aktywizacji społ. - zawod. świadczonych we wspartych obiektach- 69 os./rok. Rzeczywista liczba
użytkow. usług aktywizacji społ.- zawod. świadczonych we wspartych obiektach- 50 os./rok.Planowana wartość projektu wraz z wyposażeniem 6 178 361,83 zł.
Grupy docelowe projektu: mieszkańcy woj. lub. - osoby dorosłe i starsze z NI. i ich otoczenie, instytucje korzystające z rezultatów projektu.

GMINA LUBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

7 861 232,95

7 691 595,96

2 083 600,00

27,09 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-10-12

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie

Projekt polega na wsparciu infrastruktury zwiększającej dostęp do usług bytowych, opiekuńczych i terapeutycznych dla mieszkańców Lublina, w szczególności
RPLU.13.02.00-06-0020/16
osób starszych i niepełnosprawnych. Rezultatami projektu będą: włączenie społeczne zmarginalizowanych grup, podniesienie jakości życia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, powstanie obiektów poszerzających ofertę społeczną i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Adresatami projektu są:
mieszkańcy Lublina, w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ich otoczenie. Zadania w projekcie: - opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie studium wykonalności, - pełnienie nadzoru autorskiego, - roboty budowlane, - zakup wyposażenia, - promocja projektu. Zakres projektu obejmuje
budowę ośrodka wsparcia w formie dziennych domów pomocy z miejscami całodobowego okresowego pobytu. Budynki wyposażone będą w instalacje m.in.
wodociągową, c.o., gazową, solarną, kanalizacje sanitarną. W budynkach zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych, w tym
instalacji przyzywowej, systemu CCTV. W ramach zagospodarowania terenu zostaną wykonane m.in. nowe ogrodzenie, ciągi komunikacyjne. Parter przeznaczony
będzie do prowadzenia zajęć teraupetycznych. Na pierwszym i drugim piętrze będą przebywać osoby starsze lub niepełnosprawne skierowane do placówki.
Kubatura całkowita dwóch budynków wynosi 284,93 m3, powierzchnia działki w zakresie opracowania dokumentacji wynosi 3068,31 m2. Planowana wartość
projektu- 3320639,05zł. Wskaźniki: 1) produktu: liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społ.-zaw. - 2; liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób potrzeb osób z niepełnospraw. - 2; potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji spol-zaw. świadczonych we wspartych
obiektach- 16. 2) rezultatu: rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społ-zaw świadczonych we wspartych obiektach - 16 ; wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach - 6.

GMINA LUBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

3 320 639,05

3 187 778,38

2 709 611,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-06-02

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy "Kalina" w Lublinie

Cele projektu to: - zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych; - włączenie
społeczne osób wykluczonych (starszych i niepełnosprawnych); - aktywizacja społeczno-zawodowa opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, a tym samym
poprawa ich sytuacji społeczno-ekonomicznej. Projekt przewiduje rozbudowę środowiskowego domu samopomocy "Kalina" poprzez dobudowę
trzykondygnacyjnego budynku, w którym będą się mieściły: specjalistyczna rehabilitacja z gabinetami poradnictwa, 30 miejsc dziennego pobytu dla osób z
chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi oraz 30 miejsc całodobowego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami
pamięci i schorzeniami pokrewnymi. Łączna powierzchnia: 13837 m2, kubatura: 11344,27 m3, powierzchnia użytkowa: 2616,34 m2. Ponadto projekt przewiduje
budowę chodników i ciągu pieszo-jezdnego, który będzie pełnił funkcję drogi przeciwpożarowej, powstanie 2 miejsc parkingowych i postoju dla rowerów.Zadania
w projekcie: sporządzenie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji technicznej projektu, roboty budowlane, zakup wyposażenia, nadzór autorski,
promocja projektu. Planowany całkowity koszt robót budowlanych wraz z wyposażeniem wynosi 10 546 059 zł. W ramach projektu zostaną osiągnięte
następujące wskaźniki: Produktu: Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1; Liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1; Potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we
wspartych obiektach - 265; Rezultatu: Rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach -265;
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 35. Grupy docelowe projektu: osoby starsze i niepełnosprawne, opiekunowie
osób starszych i niepełnosprawnych.

RPLU.13.02.00-06-0021/16

GMINA LUBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

14 414 892,38

13 816 614,74

8 802 934,84

63,71 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-04-24

2020-01-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE TUCZNA

Cele projektu to:zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie gm.Tuczna w zakresie opieki i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i
niepełnosprawnością umysłową poprzez stworzenie infrastruktury niezbędnej do jej sprawnego świadczenia;podniesienie jakości życia uczestników i
zapewnienie im wsparcia poprzez podtrzymanie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego życia.Projekt przewiduje modernizację budynku głównego ŚDS w
Międzylesiu o pow.358 m2 poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz wymianę starego oświetlenia na energooszczędne typu LED oraz stworzenie wew.
sys.mobilności(wózek inwalidzki).Dodatkowo w zakres projektu wchodzi zaadaptowanie drugiego budynku o pow.139 m2 polegające na:ocieplenie budynku,
instal. monitoringu, kolektorów słonecznych, systemu mobilności, oświetlenia LED, wymiana okien i drzwi, dostawa urządzeń rehab., ogrodzenie terenu, instal.
sanitarne, elektryczną.Planowany koszt modernizacji i adaptacji budynków ŚDS wynosi 417 855,32 zł.W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące
wskaźniki:Produktu:l.przebudowanych obiek.,w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej-1;poten.l.użytkowników usług aktywizacji
społeczno-zawodowej we wspartych obiektach-35;l.wspartych instytucji świadczących środowiskowe formy wsparcia w miejscu zamieszkania-1, l.obiektów
dostosowanych dla niepełno.-2 .Rezultatu:Rzeczywista l. użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach-35;wzrost
zatrudnienia we wspieranych podmiotach-1, l.projektów, w których sfina. koszty usprawnień dla niepełnosprawnych-1.Grupy docelowe projektu:osoby z
zaburzeniami psych. i niepełnosprawnością umysłową to 45 osób z terenu gm.Tuczna.Dotarcie ŚDS do grupy docelowej w wyniku realizacji projektu będzie
powyżej 75% 75,5% w 2018 r. i 77,7% w 2019 r.).Prowadzone w obiekcie warsztaty oraz mieszkania chronione przyczyniają się do pełnego usamodzielnienia
ekonomicznego i społecznego os. z niepełnosprawnością umysłową.

RPLU.13.02.00-06-0026/16

GMINA TUCZNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

417 240,32

417 240,32

354 654,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-01

2018-12-01

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Opolu Lubelskim wraz z zagospodarowaniem
terenu na potrzeby świadczenie usług społecznych

Cel główny: upowszechnienie dostępu, usprawnienie i poprawa jakości świadczeń usług społecznych poprzez stworzenie niezbędnej infrastruktury i aktywizacja
społeczna osób starszych. Cele szcz.: zwiększenie zakresu usług społecznych o nowe formy wsparcia; zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług; wzrost
integracji społecznej; wsparcie zrównoważonego rozwoju gminy w sferze gospodarczej i społecznej poprzez rozwój infrastruktury i aktywizację społeczną
mieszkańców. Kluczowe rezultaty: 1.liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy [EPC]- 3os.; 2.liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami- 2szt.; 3.Potencjalna/Rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach 30 4.liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych- 60os. Grupa docelowa to samorząd gminy, uczestnicy wsparcia w ramach
DDPS, lokalni przedsiębiorcy i instytucje umożliwiające realizację projektu. Projekt zlokalizowany w Opolu Lubelskim przy ul. Kolejowej 17. Zakres obejmuje
przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego budynku na Dzienny Dom Pomocy Społecznej, strefę rekreacyjno-sportową i zaplecze sanitarne strefy fitness.
Przebudowane i rozebrane będą elementy konstrukcyjne ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń. Obiekt będzie powiększony w poziomie z dobudową piętra.
Powstaną 2 klatki schodowe, przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wykonane będą panele fotowoltaiczne i pompy ciepła do instalacji c.o. i
ciepłej wody. Na parterze Dziennego Domu Pomocy Społecznej znajdą się pomieszczenia: sanitarne, porządkowe i socjalne, sale: ogólna i rehabilitacji, gabinet
terapii zajęciowej, szatnie, rozdzielnia i zmywalnia, komunikacja. Piętro mieścić będzie: gabinet zabiegowy, sanitariaty, pomieszczenia biurowe, techniczne i
komunikację. Otoczenie budynku stanowić będą: ciąg pieszo-jezdny, chodniki, parking, strefa fitness z urządzeniami do ćwiczeń, oświetlenie typu parkowego
wykorzystujące OZE.

RPLU.13.02.00-06-0027/16

GMINA OPOLE LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

4 037 940,83

2 790 695,36

2 372 091,05

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2015-12-24

2019-05-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Wisznice

Potrzeba realizacji projektu wynika z potrzeb i problemów interesariuszy: -potrzeb obecnych i potencjalnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w RPLU.13.02.00-06-0033/16
Wisznicach oczekujących wysokiej jakości usług społecznych, adekwatnych do potrzeb, świadczonych w miejscu zamieszkania -potrzeb rodzin osób
niepełnosprawnych wymagających wsparcia w codziennej opiece -oczekiwań środowiska lokalnego do podniesienia stopnia integracji społecznej -obowiązków
władz lokalnych w zakresie pomocy społecznej. Grupę docelową stanowią w/w interesariusze główni oraz interesariusze przedmiotowi: rodziny osób
korzystających z usług ŚDS w Wisznicach (ok. 40 os.) oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi z gminy Wisznice i gmin sąsiednich - potencjalni użytkownicy
przedmiotowej infrastruktury. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Wisznice poprzez wsparcie
infrastruktury niezbędnej do ich sprawnego i efektywnego świadczenia. Kluczowe wskaźniki: 1.Rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społecznozawodowej świadczonych we wspartych obiektach - 20 os. 2.Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej 1szt. 3.Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. 4. Liczba wspartych instytucji
świadczących środowiskowe formy wparcia w miejscu zamieszkania - 1 szt. 5.Potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej
świadczonych we wspartych obiektach -30 os. Zadania przewidziane do realizacji obejmują: zakup wyposażenia, modernizację łazienek, roboty sanitarne i
elektryczne, zakup i montaż klimatyzacji, wymianę oświetlenia na energooszczędne, zagospodarowanie terenu wokół budynku ŚDS (utwardzenia, oświetlenie oraz
zieleń i małą architekturę), zakup i montaż monitoringu, projekt zagospodarowania terenu, studium wykonalności, zarządzanie projektem oraz zakup i montaż
tablic informacyjnych.

GMINA WISZNICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

559 896,67

528 182,27

448 954,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-16

2018-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy

Cel projektu: Celem projektu jest upowszechnienie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych osobom doznającym przemocy, osobom w kryzysie,
RPLU.13.02.00-06-0034/16
osobom niepełnosprawnym, seniorom oraz dzieciom i młodzieży na terenie gmin Puławy (gmina miejska), Końskowola i Żyrzyn poprzez wsparcie infrastruktury
niezbędnej do jej sprawnego świadczenia. Pośrednio celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu poprzez dzienne
zaopiekowanie osób starszych i niepełnosprawnych i umożliwienie powrotu do aktywności społecznej i zawodowej osobom sprawującym opiekę. Wskaźniki:
Rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach: 210 os./rok Liczba przebudowanych obiektów, w
których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej: 6 szt. Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej: 1 szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 7 szt. Liczba wspartych instytucji świadczących środowiskowe
formy wsparcia w miejscu zamieszkania: 1 szt. Potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach:
253 os. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach: 46 EPC Projekt obejmuje zadania: Dokumentacja techniczna, Studium wykonalności, Roboty
budowlane, Nadzór inwestorski, Promocja, Wyposażenie. Grupy docelowe - Gmina Miasto Puławy, Gmina Końskowola i Gmina Żyrzyn, osoby doznające przemocy
i w kryzysie, niepełnosprawne, seniorzy, rodziny osób starszych, dzieci i młodzież, organizacje pozarządowe wspierające osoby wykluczone. Opis technicznoekonomiczny: projektuje się rozbudowę 7 obiektów w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, świadczących usługi społeczne
zdeinstytucjonalizowane, zlokalizowane możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania.

MIASTO PUŁAWY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

18 050 584,92

18 050 584,92

15 342 997,14

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-04-29

2019-09-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Środowiskowe i dzienne wsparcie dzieci i młodzieży w Gminie Sławatycze

Projekt będzie polegał na adaptacji (przebudowie i nadbudowie) drugiego piętra budynku będącego własnością Gminy Sławatycze na potrzeby środowiskowego i
dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży. Znajduje się on na działce ew. nr 870 w obrębie Sławatycze (ul. Długa 1, 21-515 Sławatycze). Dobudowany zostanie do
istniejącego budynku ciąg komunikacyjny składający się ze schodów spełniających wszystkie wymogi prawa budowlanego oraz windy przeznaczonej na potrzeby
osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie ocieplony zarówno ściany jak i strop co przyczyni się do zmniejszenia strat energii cieplnej. Ponadto projekt będzie
polegał na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 KW na dachu budynku oraz zmianie oświetlenia wewnątrz budynku na drugim piętrze na
energooszczędne. Pomieszczenia zostaną wyposażone w meble, sprzęt AGD, sprzęt komputerowy i multimedialny. Realizacja projektu przyczyni się do
upowszechnienia dostępu do usług społecznych poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do jej sprawnego świadczenia oraz zwiększenie aktywności
zawodowej mieszkańców regionu poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z przedsiębiorczości oraz opiekę nad dziećmi pozwalającą na aktywizację
zawodową dorosłych. Na działce projektuję się dodatkowo 9 miejsc parkingowych o wymiarach 2,3x5m (w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych o
wymiarach 3,6x5m) oraz utwardzenie terenu (dojścia i dojazdy). Powierzchnia użytkowa ośrodka środowiskowego i dziennego wsparcia dzieci i młodzieży w
gminie Sławatycze wynosi 116,78 m2 .

RPLU.13.02.00-06-0035/16

GMINA SŁAWATYCZE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

822 656,58

770 695,65

655 091,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-05

2019-11-29

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych usług

Cel główny projektu obejmuje wzrost dostępności wysokiej jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na obszarze powiatu bialskiego. Inwestycja
stanowi kompleksową odpowiedź za zdiagnozowane problemy dotyczące działalności Domu Rodzinnego w Żabcach i obejmuje takie elementy jak: rozbudowę
budynku mieszkalnego (w nowo powstałej infrastrukturze będą odbywały się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek typu
rodzinnego i rodzin zastępczych), przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny (celem utworzenia mieszkań
chronionych), remont budynku edukacyjno-rekreacyjno-sportowego (wykorzystanego na potrzeby aktywizacji wychowanków - wydatek niekwalifikowalny), prace
obejmujące zagospodarowanie przyległego terenu (m.in. rozbiórka budynku gospodarczego (wydatek niekwalifikowany), budowa altany, wykonie ciągów pieszojezdnych i ogrodzenia). Zakres projektu uzupełniony zostanie o zakup niezbędnego wyposażenia (m.in. wyposażenie sali, w której będą odbywać się szkolenia dla
rodzin zastępczych oraz aktywizacja społeczno - zawodowa dla wychowanków w sprzęt multimedialny, komputery i specjalistyczne oprogramowanie, zakup
wyposażenia komputerowego na potrzeby mieszkań chronionych i osób w nich przebywających). Elementów projektu jest również wykonanie instalacji
kolektorów słonecznych. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami - 2 szt.; Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 2 szt.; Rzeczywista liczba
użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach - 14 os.; Potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji
społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach - 14 os.; Liczba wspartych instytucji świadczących środowiskowe formy wsparcia w miejscu
zamieszkania - 1 szt.

RPLU.13.02.00-06-0036/16

POWIAT BIALSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

1 047 017,40

973 556,17

827 522,74

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-04

2018-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Adaptacja i dostosowanie budynku byłej szkoły Podstawowej w Maniach do potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi

Cel główny projektu obejmuje wzrost dostępności wysokiej jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na obszarze powiatu bialskiego.
Projektowana inwestycja stanowi kompleksową odpowiedź za zdiagnozowane problemy dotyczące działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Komarnie
i stanowi kluczowy element deinstytucjonalizacji świadczonych przez nią usług. Projekt zakłada dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Maniach do
potrzeb nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie więcej niż 14 wychowanków. Dodatkowo planuje się utworzenie 2 mieszkań chronionych
przeznaczonych dla 6 pełnoletnich wychowanków opuszczający instytucjonalną i/lub rodzinną pieczę zastępczą oraz wyposażenie wspartej infrastruktury.
Inwestycja zakłada również prace obejmujące zagospodarowanie otoczenie budynków tj. utworzenie boiska, placu zabaw z mini siłownią, sceny i altanki.
Elementem prac modernizacyjnych będzie budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, wymiana oświetlenia na energooszczędne jak również montaż instalacji
solarnej. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2
szt.; Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 2 szt.; Rzeczywista liczba użytkowników usług
aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach - 20 os.; Potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej
świadczonych we wspartych obiektach - 20 os.; Liczba wspartych instytucji świadczących środowiskowe formy wsparcia w miejscu zamieszkania - 1 szt.

RPLU.13.02.00-06-0037/16

POWIAT BIALSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

2 870 325,99

2 402 571,24

2 042 185,55

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-04

2018-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie
infrastruktury

Cel główny projektu obejmuje wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych świadczonych na obszarze powiatu bialskiego w ramach Domu Pomocy
Społecznej w Kozuli. Grupę docelową projektu stanowią osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projektowa inwestycja
modernizacyjna jest kompleksową odpowiedzią na zdiagnozowane problemy dotyczące działalności DPS Kozula. Inwestycja zakłada realizację następujących
zadań: remont łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (20 szt.), remont pokoi mieszkalnych z dostosowaniem do potrzeb osób
niepełnosprawnych (34 szt.), wymiana centrali sygnalizacji pożarowej wraz z wymianą czujek sygnalizacji pożaru, remont oraz adaptacja pomieszczeń fizyko i
hydroterapii na pokoje mieszkalne wolne od barier architektonicznych dla mieszkańców lub osób odwiedzających, modernizacja monitoringu wewnętrznego
obiektów domu, modernizacja dźwigu osobowego w budynku B3. Elementem prac modernizacyjnych będzie wymiana oświetlenia na energooszczędnefzag. Zakres
rzeczowy projektu obejmuje również zakup wyposażenia na potrzeby mieszkańców w tym m.in. łóżek rehabilitacyjnych (21 szt.), zestawów komputerowych
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (3 szt.), zestawu multimedialnego na potrzebny wyposażenia świetlicy. W wyniku realizacji projektu
osiągnięte zostaną następujące wskaźniki: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami osiągnie wartość 1 szt.; Liczba
przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1 szt.; Rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji
społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach - 220 os.; Potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych
we wspartych obiektach - 220 os.

RPLU.13.02.00-06-0038/16

POWIAT BIALSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

1 532 222,30

1 532 222,30

1 302 388,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-04

2018-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Kodeń

Cel projektu: Wsparcie systemu pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez inwestycje w infrastrukturę warsztatów terapii
zajęciowej, środowiskowego domu pomocy oraz mieszkań socjalnych, w tym jednego mieszkania chronionego wraz z modernizacją źródeł energii, podjęciem
środków ostrożności zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom infrastruktury pomocy społecznej oraz zakupem wyposażenia infrastruktury usług
społecznych (bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym) Wskaźniki: potencjalna liczba użytkowników usług
aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach - 67, liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji
społeczno-zawodowej - 3, Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1; Gmina obecnie posiada w swoim zasobie komunalnym
dwa budynki (była Agronomówka i Dom Nauczyciela). Istnieję realna szansa wykorzystania ich na cele mieszkalnictwa socjalnego i chronionego. Niestety obecny
ich stan techniczny wymaga dużych nakładów finansowych, tylko kapitalny remont spowoduje możliwość powtórnego ich użytkowania. Remont będzie musiał
obejmować roboty budowlane, sanitarie i elektryczne. zadania: roboty budowlane (modernizacja 3 budynków - w tym przystosowanie ich do potrzeb osób
niepełnosprawnych), zakup niezbędnego wyposażenia zarządzanie projektem (w tym koszty dokumentacji, osób zarządzających, promocji).

RPLU.13.02.00-06-0039/16

GMINA KODEŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

1 474 608,97

1 474 608,97

1 253 417,61

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-12

2019-11-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Janowie Podlaskim ze zmiana sposobu użytkowania na Cel główny: stworzenie niezbędnej infrastruktury mieszkalnictwa komunalnego oraz wsparcie procesu aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych
RPLU.13.02.00-06-0042/16
budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi.
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cele szczegółowe: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych poprzez stworzenie infrastruktury mieszkalnictwa
komunalnego dla mieszkańców; stworzenie warunków i wsparcie procesu rozwoju usług społecznych celem aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców;
podniesienie jakości życia i wzrost integracji społecznej; wsparcie zrównoważonego rozwoju gminy w sferze gospodarczej i społecznej poprzez rozwój
infrastruktury i aktywizację społeczną mieszkańców. Kluczowe rezultaty: 1.liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji
społeczno-zawodowej-1.szt; 2.liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-1szt.; 3.liczba projektów, w których sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami-1szt.; 4. rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we
wspartych obiektach -68osób. Grupa docelowa to samorząd gminy, mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy i instytucje umożliwiające realizację projektu. Projekt
zlokalizowany w Janowie Podlaskim przy ul. T. Kościuszki 16. Zakres obejmuje przebudowę istniejącego budynku przedszkola na budynek mieszkalny
wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi. Powstanie budynek murowany ze stropami gęstożebrowymi ceramiczno-żelbetowymi, z dachem w konstrukcji
drewnianej. Obiekt wyposażony w alternatywne źródła energii i ciepła - pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne. Obiekt zapewni niepełnosprawnym
dostęp do kondygnacji nadziemnych za pomocą dźwigu osobowego Powstanie 20 komórek lokatorskich, wózkownia, rowerownia i pomieszczenie techniczne. Do
kondygnacji podziemnej dostęp zapewni pochylnia. W budynku mieścić się będzie 20 mieszkań, w tym: 6 mieszkań jedno- lub dwuosobowych, 2 mieszkania
trzyosobowe, 10 mieszkań czteroosobowych, 2 mieszkania pięcioosobowe.

GMINA JANÓW PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

3 750 964,99

2 933 990,69

2 493 892,08

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-07-25

2019-11-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa istniejącego budynku Stanicy Żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu
Podlaskim

Celem projektu jest upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez zapewnienie dostępu do rehabilitacji społeczno - zawodowej osobom
niepełnosprawnym na terenie powiatu bialskiego. Grupę docelową stanowią osoby niepełnosprawne z terenu miasta Międzyrzec Podlaski i sąsiadujących gmin z
terenu powiatu bialskiego. Obecnie w mieście działa Warsztat Terapii Zajęciowej jednak z powodu słabych warunków lokalowych nie może on przyjąć więcej
wychowanków. Projekt zakłada zwiększenie ilości dostępnych miejsc w WTZ o co najmniej 25% w stosunku do stanu obecnego. Realizacja zamierzeń możliwa
będzie poprzez przebudowę istniejącego budynku stanicy żeglarskiej oraz jego adaptację na potrzeby WTZ. W ramach realizacji projektu zostało zawarte
partnerstwo z powiatem bialskim - na mocy którego wnioskodawca przygotuje niezbędną infrastrukturę a partner zapewni funkcjonowanie WTZ wraz z
niezbędnymi na ten cel środkami finansowymi. W ramach projektu zaplanowano prace remontowe i adaptacyjne istniejącego budynku polegające m.in. na:
wydzieleniu w istniejącym budynku pomieszczeń: szatni, pracowni plastycznej, pracowni krawieckiej, pracowni florystycznej, pracowni gastronomicznej,
pracowni komputerowej, pomieszczeń dla dyrektora, księgowej, psychologa, pielęgniarki, sanitariatów oraz pomieszczenia rehabilitacyjnego oraz pomieszczeń
technicznych. W ramach projektu utworzone zostaną także trzy mieszkania treningowe. W obiekcie powstanie także winda wewnętrzna. W ramach projektu
zostanie zamontowana także instalacja solarna, instalacja monitoringu, instalacja alarmowa oraz wszystkie sieci techniczne.

RPLU.13.02.00-06-0045/16

MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

1 833 315,00

1 833 315,00

1 558 134,41

84,99 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-08-30

2019-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa rodzinnych domów pomocy w Józefowie

Projekt polega na wsparciu infrastruktury zwiększającej dostęp do usług bytowych i opiekuńczych dla mieszkańców gminy Józefów, w szczególności osób
starszych i niepełnosprawnych. Rezultatami projektu będą: włączenie społeczne zmarginalizowanych grup, podniesienie jakości życia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, powstanie obiektów poszerzających ofertę społeczną i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Adresatami projektu są:
mieszkańcy gminy Józefów, w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ich otoczenie. Zadania w projekcie: - opracowanie dokumentacji
technicznej, - wykonanie studium wykonalności, - pełnienie nadzoru autorskiego, - roboty budowlane, - zakup wyposażenia, - promocja projektu. Zakres projektu
obejmuje budowę trzech rodzinnych domów pomocy, które wyposażone będą w instalacje m.in. wodociągową, c.o., gazową, solarną, kanalizacje sanitarną. W
budynkach zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych, w tym instalacji przyzywowej, systemu CCTV. W ramach
zagospodarowania terenu zostaną wykonane m.in. nowe ogrodzenie, ciągi komunikacyjne. Parter przeznaczony będzie dla osoby prowadzącej rodzinny dom
pomocy. W budynkach będą przebywać osoby starsze lub niepełnosprawne skierowane do placówki. Planowana wartość projektu- 1595100,00zł. Wskaźniki: 1)
produktu: liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społ.-zaw. - ; liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób potrzeb
osób z niepełnospraw. - 3; potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji spol-zaw. świadczonych we wspartych obiektach- 24. 2) rezultatu: rzeczywista
liczba użytkowników usług aktywizacji społ-zaw świadczonych we wspartych obiektach - 24 ; wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach - 0.

RPLU.13.02.00-06-0047/16

GMINA JÓZEFÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

1 620 641,00

1 620 641,00

1 377 544,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-07-01

2018-11-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu

Projekt obej.remont i adaptację 3 obiektów na terenie M.Zamość,w których będą funk.Centrum Integracji Społecznej(dalej:CIS),oraz Szkoła Przysposabiająca do
Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym [dalej: SPdP w SOS-W] Dom Dziecka(dalej:DD).Głów.zadaniami Projektu są:Zad. nr 1"Przystosowanie
budynku Dworca PKP na działalność CIS w Zamościu przy ul.Szczebrzeskiej 11 "nr ewid.działki 11/28, ark 1,Obręb1 M.Zamość,ul.Szczebrzeska Il,22-400
Zamość;Zad.nr 2"Przebudowa budynku kotłowni z przeznaczeniem na potrzeby SPdP w SOS-W wraz z budową zewnętrznej windy ul.Śląska 45 w Zamościu"na
działce nr 49,ark.26, Obręb 1 M.Zamość,ul.Śląska 45,22-400 Zamość.Zadanie nr 3"Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku Prokuratury Rej.z
przystosowaniem do funk DD,wykonaniem urządzeń małej architektury(altana,ławki,stół do pinkponga,tablica do p.koszowej,utwardzenia dojść)z przyłączami
kan.sanitarnej i deszczowej,WLZ oświetlenia terenu oraz miejscami postojowymi na działkach nr ewid.18/16,19/22,19/23,19/24,ark 47,Obręb1
M.Zamość,ul.Wyszyńskiego 2A,22-400 Zamość.Głów.celem proj.jest adaptacja infrastruktury m.Zamość na potrzeby systematycznego i wieloprofilowego
wspierania osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,w tym dzieci z rodzin niewydolnych opiekuńczo-wychowawczo.W sposób szczególny
wsparcia wymagają osoby długotrwale korzystające z systemu pomocy społ. nie posiadające odpowiednich kwalifikacji i dośw. zawodowego.Nowo powstałe (na
bazie byłego dworca PKP)CIS w ciągu roku zapewni aktywizację zawodową 30 osobom.Budynek byłego dworca ma wysokość 2 kondygnacji nadziemnych i jest
częściowo podpiwniczony wiec zapewnia niezbędną przestrzeń.Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie standardów lokalowych przez DD oraz zwiększy dostęp
wychowanków do instytucji kultury Miasta Zamość. Nowa infrastruktura będzie dostosowana do wymogów ustawowych w zakresie tworzenia placówek o
warunkach zbliżonych do środowiska domowego, dla nie więcej niż 14 wychowanków.

RPLU.13.02.00-06-0048/16

MIASTO ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Brak poddziałania

7 280 976,52

6 270 035,29

4 679 954,00

74,64 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-02-02

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Aktywizacja społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz pobudzenie świadomości społeczności lokalnej w
obszarze ochrony przeciwpożarowej

Celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach, a także zwiększenie dostępności do
infrastruktury społecznej poprzez adaptację pomieszczeń piwnicy na ścieżkę edukacyjną dotyczącą zagrożeń pożarowych. Zakres robót na działce 146/24 i
1765/11 w budynku PSP w Świdniku - zagospodarowanie otoczenia (budowę altany dla miejsc siedzących) , w pomieszczeniach piwnicy zaplanowano:
Wyposażenie stanowiska ratownictwa medycznego, Wyposażenie stanowiska ratownictwa technicznego, Wyposażenie stanowiska ratownictwa chemicznego,
Wyposażenie stanowiska ratownictwa wodnego i lodowego (zgodnie ze specyfikacją techniczną). Zakres prac szczegółowo określa kosztorys inwestorski i
obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, roboty wykończeniowe (w tym posadzki, tynki ścian i sufitów, stolarkę okienną i drzwiową, instalację c.o., wyposażenie),
instalacje elektryczne wewnętrzne. Adoptowane sale pozwolą wziąć czynny udział w akcji strażackiej, zobaczyć jak działa sprzęt ratownictwa medycznego, a także
jak należy się zachować w razie niebezpieczeństwa. W ramach projektu zaplanowano również adaptację pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych.
Powstaną 4 ścieżki edukacyjne podzielone na sektory tematyczne. Rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to: Liczba osób korzystających z obiektów
infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu [osoby/rok: 1500]. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Świdnika
pracownicy jednostki ratowniczej, realizującej zadania w zakresie likwidacji pożarów, klęsk żywiołowych, ratownictwa technicznego, chemicznego i
ekologicznego.

RPLU.13.03.00-06-0001/17

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNIKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

690 258,71

565 860,74

480 981,62

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-09-26

2019-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja istniejących budynków przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu oraz w Teodorówce 124 na potrzeby społeczne
mieszkańców Gminy Frampol

Projekt obejmuję poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Gminy Frampol. Realizowany będzie na obszarze gminy Frampol: w mieście Frampol przy ul.
Zamojskiej 13 (działka nr 1334/4) i miejscowości Teodorówka (działka nr 1371). Swoim zakresem obejmuje: modernizację obiektu po byłej przychodni we
Frampolu (obejmującą nadbudowę i przebudowę, w tym dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) i modernizację budynku komunalnego
w Teodorówce (m.in. termomodernizacja budynku wraz z wymianą instalacji c.o., montażem instalacji fotowoltaicznej oraz dostosowanie go do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami). Ponadto, w ramach projektu przewiduje się zagospodarowanie terenu wokół budynków (m.in. nasadzenia z zieleni celem zniwelowania
kolizji widokowych a także siłownia i plac zabaw na zewnątrz budynku we Frampolu) celem podniesienia dostępności do świadczonych w nich usług społecznych,
oraz poprawy bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. Oba budynki będą przeznaczone m.in. na cele społeczne służąc integracji społecznej mieszkańców Gminy
Frampol. Dzięki realizacji projektu poprawie ulegnie poziom integracji społeczności lokalnej. Zostanie również ograniczone zjawisko wykluczenia społecznego.
Wpłynie to pozytywnie na jakości życia mieszkańców. Realizacja projektu służy również przywróceniu wartości zdegradowanym przestrzeniom w obszarze
rewitalizacji wyznaczonym w Gminie Frampol.

RPLU.13.03.00-06-0001/18

GMINA FRAMPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

8 896 133,39

6 717 768,72

5 710 103,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-20

2022-01-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym, oraz budowę budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim

Projekt polega na modernizacji budynków OSiR w Tomaszowie Lub., której zakres obejmuje: budowę krytej pływalni z układem komunikacji pieszej i kołowej,
RPLU.13.03.00-06-0002/17
remont i termomodernizację hali sportowej z zapleczem administracyjno-technicznym i budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi na
terenie Miasta Tomaszów Lub. Budynek OSiRu w wyniku długiego użytkowania utracił parametry racjonalnych kosztów eksploatacji, wymaga modernizacji, aby
prawidłowo wypełniać swoje funkcje, zgodnie z definicją "zdegradowanego budynku" ujętą w Regulaminie konkursu. Projekt dopełniony zostanie o sporządzenie
SWI, promocję, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem, zamówienia publiczne. Przyczyni się on do rozwiązania zdiagnozowanych problemów: bezrobocie,
ubóstwo, niska dostępność i nieodpowiednie warunki mieszkaniowe lokali socjalnych. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów
Lubelski na lata 2017-2022 (Załącznik do Uchwały Nr XXXI/276/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28.04.2017r, Uchwała zmieniająca Nr
XXXIV/313/2017 z dnia 1.09.2017r.), wpisanego do Gminnego Wykazu Programów Rewitalizacji Woj. Lubelskiego. Inwestycja realizowana będzie na obszarze I
rewitalizacji, który wykazuje bardzo wysoką koncentrację niekorzystnych zjawisk w sferze społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej. Cel
nadrzędny stanowi poprawa jakości życia mieszkańców miasta, skwantyfikowane cele szczegółowe to m.in.: zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów
infrastruktury społecznej (Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej będącej przedmiotem projektu 134 679osoby/rok), zmniejszenie
bezrobocia (wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach: 8EPC). Wyróżniono dwie grupy interesariuszy: głównych (mieszkańcy korzystający z infrastruktury i
Wnioskodawca), drugorzędnych (mieszkańcy, którzy będą korzystać z efektów projektu m.in. rozwoju rynku pracy, a nie bezpośrednio z infrastruktury i
pracownicy UM Tomaszów Lub.).

MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

22 685 449,81

18 077 043,40

10 001 573,33

55,33 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-04-20

2021-07-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego
adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z
obiektem

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, co zostanie osiągnięte poprzez ograniczenie występowania zjawiska
marginalizacji wybranych grup społecznych na obszarze rewitalizacji, zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturowej, urozmaicenie oferty zajęciowej w
okolicy, poprawę warunków do podejmowania aktywności gospodarczej. Wykonane mają być prace budowlane w budynku (rozbudowa o klatkę schodową,
remont pomieszczeń, odnowienie elewacji), zagospodarowania działki (nasadzenia niskiej zieleni, opaska wraz z studniami okiennymi, chodniki wraz z
fragmentem drogi pożarowej, 4 miejsca postojowe, oświetlenie, meble parkowe), zakup wyposażenia do Izby Pamięci oraz do części warsztatowej, zakup
umeblowania do szkoły rodzenia i do części hostelowej. Poprawi się estetyka otoczenia, dla mieszkańców rejonu ul. Lubartowskiej ważnym będzie, że w tym
obszarze pojawią się obiekty, wokół których pozytywnie będą mogli budować swoją tożsamość i odejść od poczucia stygmatyzacji. Usługi, jakie dla mieszkańców
oferowane będą w odnowionym budynku koncentrować się będą wokół edukacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji neonatologicznej i
wychowawczej. Zagadnienie to doskonale będzie współgrać z planowanym przeznaczeniem części pomieszczeń (1 piętro) na obsługę pacjentów szpitala oraz ich
rodzin, które chciałyby pozostać w pobliżu swoich dzieci przebywających w szpitalu. Osiągnięcie celów projektu prowadzić będzie do szeregu korzyści społecznogospodarczych szczegółowo opisanych w SW i obejmujących w szczególności: zwiększenie dostępu do oferty społecznej i kulturalnej dla mieszkańców,
zwiększenie atrakcyjności kulturalnej obszaru, integracja mieszkańców, rozwój gospodarczy obszaru, zwiększenie odwiedzających Lublin.

RPLU.13.03.00-06-0002/18

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

11 677 054,20

9 478 540,00

8 056 758,99

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-11-03

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego
budynku mieszkalnego SOSW

CEL GŁÓWNY- poprawa dostępności infrastruktury społecznej poprzez budowę przedszkola specjalnego w celu realizacji usług służących aktywizacji społecznozawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Dęblin do 31.12.2020 r. KLUCZOWE REZULTATY: -liczba obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach-1; budynki publiczne wybudowane na obszarach miejskich- 1; -liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami- 1; -liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej-10. GRUPA DOCELOWA: -aktualni i potencjalni użytkownicy
infrastruktury społecznej, tj. dzieci w wieku 3-10 lat ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz
ich rodzice i/lub opiekunowie, -uczestnicy procesu inwestycyjnego, tj. władze samorządowe M. Dęblin, pracownicy przedszkola, podwykonawcy, dostawcy,
usługodawcy, Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego, społeczność lokalna. PLANOWANE ZADANIA: -prace budowlane infrastruktury społecznej, w tym
przystosowane do os. niepełnosprawnych, umożliwiające pełnienie nowej funkcji budynku i jego otoczenia, tj. dostosowanie warunków lokalowych do pełnienia
roli przedszkola specjalnego (obecnie budynek częściowo nieużytkowany, częściowo pełniący rolę składziku), zagospodarowanie terenu przy budynku na plac
zabaw, miejsca postojowe dla os. niepełnospr., -zakup niezbędnego wyposażenia/sprzętu ułatwiającego opiekę/edukację/aktywizację użytkowników (Typ projektu
4,5,6).

RPLU.13.03.00-06-0005/17

MIASTO DĘBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

1 685 292,43

1 382 310,92

1 174 964,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2020-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Stacja Kultura - rewitalizacja budynku i otoczenia dawnej stacji kolejki wąskotorowej w Poniatowej

Projekt dotyczy rewitalizacji budynku dawnej stacji Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej obecnie znanej jako Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa. W ramach
projektu przewidziano wykonanie gruntownych prac remontowych (termomodernizacja budynku, remont budynku - zewnętrza i wnętrza, wykonanie pompy ciepła
do ogrzewania, remont instalacji: c.o., hydraulicznej, kanalizacji, elektrycznej, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, montaż instalacji fotowoltaicznej,
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej), a także zagospodarowanie terenu i wykonanie tarasu. Budynek dawnej stacji kolejki powstał około 1953 rok,
wpisany jest do rejestru zabytków prowadzony przez LWKZ pod numerem A/10. Zaprojektowano zmianę sposobu użytkowania budynku i wprowadzeniu funkcji
turystycznej (restauratorsko - hotelarskiej). Dzięki realizacji projektu budynek stanowił będzie atrakcję dla turystów podróżujących kolejką, jak również dla
mieszkańców Gminy. Budynek starej stacji znajduje się w miejscu bardzo atrakcyjnym; zarówno pod względem turystycznym jak i kulturowym. Istniejący budynek
to historyczny obiekt o klasycznej budowie i bogatej przeszłości znajdujący się w środku lasu, na obrzeżach miasta Poniatowa. Dzięki lokalizacji przy torowisku,
obiekt ponownie stanie się "stacją" NKD Wprowadzenie nowych funkcji do budynku oraz użyteczne zagospodarowanie terenu umożliwi pełne wyeksponowanie
walorów tego zabytku. Dzięki wykonaniu projektu w pełni zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni prawie 13 ar., oraz wyremontowany zostanie zabytkowy
budynek o powierzchni 658,72 m2. Atrakcyjna lokalizacja (końcowa stacja kolejki), oferta kulturalna wprowadzona do budynku jak również sam fakt ożywienia
zabytkowego budynku stworzą realne możliwości obsługi znacznej liczby turystów. Wprowadzenie funkcji restauratorsko - hotelarskiej jest odpowiedzią na
zgłaszane potrzeby. Zwiedzanie budynku stacji jest obecnie jedną z atrakcji na trasie NKW jednak stan infrastruktury i terenu wokół jest zły i wymaga interwencji.

RPLU.13.03.00-06-0007/17

PROBATUS ANNA ZAWADZKA WYROŚLAK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

3 014 545,27

2 449 849,81

1 760 699,78

71,87 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2021-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

089 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I

Celem projektu jest odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w wyniku otwarcia
RPLU.13.03.00-06-0009/17
obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 na społeczność lokalną. Wartość wskaźnika Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury
społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu wyniesie 700 osób/rok. Liczba ta dotyczy osób, które będą korzystały z infrastruktury będącej
przedmiotem projektu. W projekcie przewidziano m.in. utworzenie centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży. Projekt stwarza również warunki dla aktywności i
rekreacji plenerowej mieszkańców, korzystnie wpływającej na ich stan zdrowia (boisko oraz siłownia zewnętrzna). Projekt umożliwi również zwiększenie dostępu
do dobrej jakości bezpłatnych usług społecznych i kulturalnych (usługi kulturalne związane głównie z dostępem do obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego i
przemysłowego). W ramach projektu nastąpi poprawa dostępu fizycznego do usług - poprzez rewitalizację obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 1 EPC Zakres rzeczowy zgodnie z
dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do wniosku. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest otwarcie obszaru KM PSP w Lublinie na społeczność
lokalną. Punktem wyjścia do kreowania nowej funkcji na obszarze KM PSP w Lublinie jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa
publicznego. W wyniku realizacji projektu utworzone zostanie m.in. Centrum edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach zakresu rzeczowego uwzględniono
prace dotyczące rewitalizacji terenu (m.in. siłownia zewnętrzna, boisko, konserwacja pomnika, konserwacja eksponatu-urządzenia gaśniczego) oraz budynków
(budynek główny, bud. na placu do pokazów strażackich, bud. magazynowy, wiata śmietnikowa). Projekt uwzględnia również wyposażenie.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

8 496 661,63

5 580 810,00

4 743 688,49

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-07-01

2021-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz
wzmocnienia jej potencjału w tym kulturowego

Celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Świdnika, a także zwiększenie dostępności do RPLU.13.03.00-06-0010/17
infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację zdegradowanego terenu w centrum miasta. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to:
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 1 EPC; Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury
społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu 1000 os./rok. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Świdnika, z uwzględnieniem osób z
wykluczonych bądź marginalizowanych grup społecznych. Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym: Studium
Wykonalności, Dokumentacja techniczna - Plac, Promocja projektu, Zarządzanie projektem, Nadzór inwestorski, Wyposażenie W14 (w tym platforma dla osób
niepełnosprawnych), Remont W14, Przebudowa Placu, Roboty budowlane MCUS (Artystyczny Ogród), Wyposażenie MCUS (Artystyczny Ogród). Cele szczegółowe:zwiększenie podaży atrakcyjnych przestrzeni publicznych na obszarze gminy; - poprawa stanu infrastruktury społecznej;- zapewnienie wystarczającego poziomu
dostępu do usług społecznych, a także infrastruktury do wykorzystania czasu wolnego;- aktywizacja wszystkich mieszkańców gminy oraz wzmocnienie więzi wśród
społeczności lokalnych; - poprawa wizerunku centrum Świdnika oraz jakości życia mieszkańców; - przywrócenie bezpieczeństwa lokalnego oraz porządku
publicznego; - stworzenie oferty działań aktywizacyjnych wśród mieszkańców dzielnicy, która obecnie uznawana jest za zdegradowaną; - pobudzenie aktywności
środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego niektórych
grup społecznych.

GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

11 985 114,27

9 368 302,76

7 963 057,32

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-27

2019-12-31

Konkursowy

18 Administracja publiczna

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - II etap

Celem gł.projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społ.i koncentracji ubóstwa w obszarze rewitalizacji.Realizacja ww.celu możliwa będzie przez
osiągnięcie celu pośr(odnowa zdegradow.przestrzeni miejs.likwidująca obsz.problemowe i wpływ.na popr.jakości życia mieszk. Przedmiotem projektu jest
przebudowa Rynku II z przyległym terenem-przebudowane place i ulice miejskie,ciągi pieszo-jezdne,chodniki,miejsca postojowe,budowa systemu odwodnienia
ulic i oświetlenie uliczne(LED).Przy ul.11go Listopada będzie utworzony skwer miejski z placem zabaw i urządz.rekreacyjnymi.Nad ul.Lubelską powstanie kładka
pieszo-rowerowa(dł.78 m).Zostanie urządzona zieleń i ustawione elem.małej architektury(kosze na śmieci,ławki,tablice informacyjne,zegar słoneczny,zdroje
uliczne).Na potrzeby bezpieczeństwa będzie rozbudowany system monitoringu miejskiego i urządzone centrum monitoringu.Wybudowana infrastruktura będzie
przystosowana do potrzeb os.niepełnosprawnych. W ramach pr.przewidziano też rekonstrukcję kamienicy przy Rynku II,której zostaną nadane nowe
funkcje.Zaprojektowano podpiwniczony bud.piętrowy z poddaszem użytk.Na parterze przewidziano trzy większe lokale usługowe z własnym zapleczem,które
zostaną przeznaczone na Centrum Działań Społecznych.Mieszkania socjalne (12) zostaną umieszczone na parterze,piętrze i poddaszu.W budynku zostanie
zainstalowane wyposażenie umożliwiające pełnienie przewidzianych funkcji oraz instalacja wykorzystująca OZE (kolektory słoneczne).Łączna
pow.obsz.rewit:2,38ha.Budynek zostanie przyst.do potrzeb os.niepełnosprawnych. Projekt obejmuje też przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami
oraz budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami przy ul.Rynek II. Inwestycja jest podporządkowana i ukierunkowana na rozwiąz.zdiagnoz.problemów społ. Projekt
wraz z proj.komplem.służą spełnieniu założeń Osi Prior.11 i 13 RPO WL 2014-2020 i koncentrują się m.in. na przeciwdziałaniu koncentracji ubóstwa, eliminacji
czynników prowadzących do wykluczenia społ.

RPLU.13.03.00-06-0011/17

GMINA ŁĘCZNA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

15 979 405,15

13 163 298,87

10 000 000,00

75,97 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2014-04-25

2022-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa

Projekt obejmuję poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Gminy Poniatowa.Realizowany będzie na obszarze rewit.w jedn.pomocniczej Tysiąclecia,Nowe
Miasto-Południe,Przylesie.Zadania ujęte w proj.mają na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany obszaru poprzez:rewitalizację Pl.Konstytucji z
zielenią,oświetleniem i monotoringiem oraz przebudowę ul.Targowej z m-cami dla komunik.samoch,wyłączenie z ruchu Placu i cz.ul.Brzozowej(147m)w celu
nadania funk.reprezentacyjnej,przebudowę ul.Słonecznej z m-cami postojowymi,rewitalizację terenu pomiędzy ul.Brzozową a zb.wodnym na teren
wielofunkcyjny;zagosp.miejsc strefy sprzedaży handlu weekendowego i codziennego,urządzenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku,m-ca imprez
kulturaln.,małą scena plenerową,ścieżka spacerowa i rowerowa z oświetl.i lampami solarnymi,zadaszenie jako m-ce spotkań
mieszkańców,zagospod.zielenią,małą architek.,ogrodzeniem terenu,punkt widokowy,remont naw.ulicy(130m)i placu dla obsługi drobnego
handlu,modern.budynku przy ul.Szkolnej9,o p.uż.1976,08m2,w celu nadania mu funk.społecz.-utworzenie Klubu Seniora z zagospodar.otoczenia,remont kładki
32m dla pieszych w ciągu Al.Spacerowej nad zbiorn.o pow.199,67m2,przeb.chodnika na odc.233m ul.Nałęczowskiej na dr.dla rowerów z chodnikiem i
przeb.oświet.drogowego,poprawę bezpieczenstwa poprzez modern.oświetlenia drog.ul.Fabrycznej i ul.Nałęczowskiej-wymianę 33 słupów z lampami LED.Grupą
docelową stanowią mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz mieszkańcy spoza obszaru, turyści - projekt nie zakłada realokacji/przesiedlania mieszkańców z
ob.rewitalizacji.Rezul.projektu są:licz.osób korzystających z obiektów:2880;licz.obiektów infrast.zlok.na rewital. obszarach:1szt.;pow.obszaru objęta
rewitalizacją:4,0ha;licz.obiektów dost.do potrzeb os.z niepełn.1szt,dł.przeb.dr.powiatowej 0,225km,dł.przeb.dr.gminnej 0,19km,licz.utworz.m-c.pracy 1EPC.Celem
proj.jest poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społ.,kulturalnych,turystycznych w ob. rewitalizacji.
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GMINA PONIATOWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

11 378 700,30

7 936 610,43

6 746 118,84

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-04

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w
mieście Łuków

Celem głównym projektu jest odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej ukierunkowana na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów społecznych,
infrastrukturalnych i środowiskowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji (I Podobszaru) w mieście Łuków. Rezultat Liczba osób
korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu 2000 osób/rok. Wzrost zatrudnienia we wspieranych
podmiotach 3 EPC. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 1 EPC. Powierzchnia terenów przygotowanych pod działalność gosp 300m2. Zakres
przedsięwzięcia obejmuje m.in.: - przebudowę zdegradowanego budynku świetlico-stołówki ze zmianą przeznaczenia na cele społeczne - lokalne centrum animacji
społecznej wraz z wyposażaniem budynku, w tym zainstalowanie pompy ciepła, - przebudowę zdegradowanego budynku magazynowego (hangaru) z odtworzeniem
jego funkcji pierwotnej jako wypożyczalni wodnego sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem, w tym zainstalowanie pompy ciepła, - budowę doziemnych
instalacji sanitarnych, - przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych - budowę wyciągu nart wodnych wraz z niezbędnym wyposażeniem, - montaż osprzętu
elektroinstal. - system obserwacji kamerami, - budowę pomostów dla wędkarzy (montaż konstrukcji drewnianej, pochylni dla osób niepełnosprawnych,
zadaszeń), - budowę deszczochronów i przebieralni (przy kąpielisku) - wiaty przystankowe - terenowe obiekty rekreacyjno-sportowe - wiatę z infrastrukturą do
grillowania, - ścieżkę rowerową wraz z oświetleniem LED - nagłośnienie i monitoring - drogi wew. i ciągi komunikacyjne - skrzyżowanie - ławki solarne - promocję
projektu. Budowa wyciągu nart wodnych oraz jego wyposażenie, budowa deszczochronów i przebieralni przy kąpielisku, części administracyjne budynków, linie
zasilające budynki sanitarne i przebudowa skrzyżowania zostały uwzględnione w kosztach niekwalifikowanych.
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MIASTO ŁUKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

16 262 592,08

10 526 373,64

8 947 417,57

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-15

2020-12-10

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne

Celem głównym projektu jest odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej tj. rewitalizacja obiektu na ternie miasta Włodawy prowadząca do rozwiązywania
zdiagnozowanych problemów społecznych poprzez rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek usługowy
wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci nowoczesnego centrum sportowo-rekreacyjnego. KLUCZOWE
REZULTATY PROJEKTU TO: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach; Wzrost zatrudniania we wspieranych podmiotach; Powierzchnia
użytkowa budynków przygotowanych pod działalność gospodarczą; L. osób korzystających z obiektów infrastruktury będącej przedmiotem projektu. ZADANIA:
Zakup materiałów i usług budowlanych- Roboty ogólnobudowlane, Instalacje sanitarne, Inst. elektryczne, Technologia kotłowni, Zakup wyposażenia/sprzętu,
Promocja projektu w celu realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego obiektu o pow. 612,82m2 zlokalizowanego we Włodawie na potrzebę prowadzenia dział.
gospod. GRUPA DOCELOWA: mieszkańcy pow. włodawskiego. OPIS TECH.- EKONOM-Trwałość techniczna zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości
realizację projektu. Spełnione będą normy i kryteria jakościowe, dotyczące zarówno zastosowanych materiałów jak i wykonania robót, posiadających
odpowiednie certyfikaty i spełniających odpowiednie normy. Zakres robót budowl. przedmiotowego budynku i zastosowanie nowych techn. obniży koszty
utrzymania. Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu środowiska i stanu zachowania budynku,
pogorszenia warunków zdrowotno-sanit. oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich. Analiza nie wykazała również przeszkód w realizacji inwestycji ze strony
przepisów prawa ochrony środowiska. Beneficjent zapewni otwarty i równoprawny dostęp do infrastr. Projekt jest wpisany na listę przedsięwzięć podstaw. w
progr.rewit.Gm.Miej. Włodawa podoobszar. 3 str.88
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BŁAŻEJCZYK ARTUR NOWOCZESNE CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

1 982 117,14

1 611 477,34

1 128 034,13

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-01-25

2019-12-30

Konkursowy

23 Sztuka, rozrywka, sektor
kreatywny i rekreacja

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA BIŁGORAJ

Celem gł.proj.wskazano w Tab.3.2.2. W proj. planowana jest odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadzącej do rozwiązywania zdiagnozowanych
problemów społecznych, technicznych i gospodarczych. W ramach proj. odbudowana zostanie zdegradowana infrast.-bud.Kościuszki 28 przeznaczony na
Centrum Usług Społecznych. CUS pozwoli na zaspakajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych,społecznych podopiecznym SDS, aktywizację społeczną i integrację
uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów oraz wzrost aktywności i rozwój działalności podmiotów NGO. Dodatkowo proj.obejmuje przebudowę i
zagospodarowanie Pl.Wolności, w którym poza stworzeniem miejsc rekreacji, wypoczynku stwarzających możliwość rozwoju kompetencji społecznych
mieszkańców i wykorzystania ich talentów, wpływa na rynek pracy i rozwój przedsiębiorczości (bud.Pawilonu). Przywrócenie funkcji społecznych zdegradowanej
przestrzeni publicznej pozwoli na uporządkowanie układu i poprawę estetyki obszaru. Proj.obejmuje aspekty poprawy dostępu do rynku pracy, wzrost
bezpieczeństwa(monitoring,oświetlenie) rozwiązania ekologiczne (nasadzenia, inst.fotowoltaiczne, ośw.LED). Wpływa na poprawę estetyki i funkcjonowania obsz.
rewit. i aktywizuje lokalne podmioty.Wybudowana infrast. będzie przystosowana do potrzeb os.niepełnospr. Wspartej infrast. zostaną nadane nowe i
przywrócone pierwotne funkcje społeczne i gospodarcze. Wskaźniki rezut.:os. korzystające z ob.infrast.-670os.;pow. użyt.bud.przygotowanych pod dz.gosp.62,6m2; 1szt.przedsięb. ulokowanych na rewit. obsz.; wzrost zatrud.-1os.;Wskaź.prod.:liczba ob.infrast.-3szt. Bud.pub.i komer. wybud.i wyremont. na ob.miej922,13m2.;pow.ob.obj.rewit.-2,8874ha;otwarta przestrz.-7054,55m2; 2szt obiek. dostoso. do potrz.niepełnospr. Inwestycja jest podporządko. i ukierunkowana na
rozwiąz.zdiagnoz.problemów społ. Proj.komplem.z EFS spełnia założenia Osi 11 i koncentrują się m.in. na przeciwdział. koncentracji ubóstwa, eliminacji
czynników prowadzących do wykluczenia społ.
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GMINA MIASTO BIŁGORAJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

19 199 932,64

13 796 319,38

10 000 000,00

72,48 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-06-21

2020-10-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania - rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola
Lubelskiego

Celem głównym projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Opola Lub., a także zwiększenie dostępności do
RPLU.13.03.00-06-0020/17
infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów w centrum miasta. Realizacja celu pozwoli na znaczne podniesienie
jakości i dostępności oferty kulturalnej i rekreacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego, co bezpośrednio
wpłynie na rozwój społeczny i gosp. gminy, a w dalszej perspektywie także na podniesienie jakości życia mieszkańców. Główne grupy docelowe to mieszkańcy
gminy, turyści, samorząd lokalny oraz lokalni przedsiębiorcy. Zakres przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje kompleksową modernizację obiektów
na terenie gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogólnodostępną ofertą kulturalną. W ramach projektu wykonane zostaną następujące
zadania:Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek, ul. Kościelnej, ul. Piekarskiej, ul. M.Getta wraz z poprawą funkcjonowania skweru miejskiego;
Zagospodarowanie przestrzeni placu Małego Targu wraz z poprawą funkcjonalności ul. Ogrodowej; Utworzenie Inkubatora Aktywności przy ul. Ogrodowej;
Utworzenie Centrum Aktywnosci Lokalnej przy ul. Długiej; Utworzenie Centrum Usług Społecznych przy ul. Stary Rynek; Uporządkowanie i nadanie nowych funkcji
przestrzeni publicznej Małpiego Gaju; Uporządkowanie i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej - placu studziennego przy ul. Strażackiej; Koszty nadzoru
inwestorskiego; Koszty studium Wykonalności; Koszty osobowe; Koszty Promocji. Rezultaty: Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) -1EPC, Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu 1200 os/rok,
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach 7 szt. Powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność gospodarczą
479,05m2

GMINA OPOLE LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

11 167 940,79

8 627 152,13

7 333 079,26

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-06

2021-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Rewitalizacja w Gminie Tarnogród"

Projekt zakłada likwidację zjawiska wykluczenia osób ze zmarginalizowanych grup społecznych na obszarach kryzysowych dzięki rewitalizacji terenów
zdegradowanych w Gminie Tarnogród. W ramach przedsięwzięcia planowany jest remont budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w Tarnogrodzie tj.: remonty
pomieszczeń, remont nawierzchni przy budynku, aranżacja sali widowiskowej z akustyką wnętrza, wymiana instalacji co, instalacji wewnętrznych oraz wod-kan,
poprawa bezpieczeństwa, higieny i funkcjonalności pomieszczeń zaplecza, zakup wyposażenia oraz remont poddasza a także konstrukcji dachu na potrzeby
centrali wentylacyjnej oraz montaż instalacji solarnej. TOK znajduje się w centrum Tarnogrodu na działce nr 3585 w obrębie ewidencyjnym Tarnogród. Ponadto
projekt zakłada renowację i digitalizację zbiorów Regionalnej Izby Pamięci mieszczącej się w budynku Synagogi wraz z remontem elewacji budynku, wymianę
okien, odwodnienie budynku, remont wnętrza i wymianę tynków wewnętrznych. Budynek ten również znajduje się w centrum Tarnogrodu na działkach nr 1243/6,
1243/7. Ponadto projekt przewiduje rewitalizację parku miejskiego w Tarnogrodzie (działki nr 1252/4 i 1231/1), poprzez prace związane z uporządkowaniem
układu kompozycyjnego, budowie fontanny płytowej z wykorzystaniem skaczących strumieni wody; z iluminacją, modernizację nawierzchni ciągów pieszych,
zagospodarowanie zieleni w związku ze zmianą układu komunikacyjnego w parku, budowie dwóch pergoli drewnianych, budowie obiektów małej architektury tj.
ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, oraz przebudowa oświetlenia terenu i instalacja oświetlenia LED fontanny. Dzięki realizacji projektu
możliwe będzie osiągnięcie założonych w dok. strategicznych celów oraz przeciwdziałanie marginalizacji zarówno terenów zdegradowanych jak i społeczeństwa
zamieszkującego ten obszar poprzez wyeliminowanie zjawiska wykluczenia i poprawę jakości infrastr. i przestrzeni na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na
terenie Gminy Tarnogród.

GMINA TARNOGRÓD

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

8 013 261,14

6 298 631,40

5 353 836,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-08-12

2020-12-21

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Parczew - tradycja, pasja, nowoczesność.

Celem gł. projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczonych usług społecznych, w tym usług o charakterze integracyjnym, kulturowym, edukacyjnym oraz
RPLU.13.03.00-06-0022/17
zdrowotnym. W rezultacie zaprojektowanych działań stworzona zostanie przestrzeń publiczna służąca organizacji inicjatyw o charakterze społeczno-kulturowym,
a także rozbudowana zostanie infrastruktura wpływająca na poprawę dostępności usług o charakterze społecznym, w tym zapewniających dostęp do usług
zdrowotnych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji. W ramach projektu przewidziano realizację 9 zadań: 1.Rewaloryzacja Placu
Wolności, 2.Rewaloryzacja parku miejskiego, 3.Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z ter. przyległym, 4.Zagospodarowanie parku przy ul. Ogrodowej i
Kościelnej, 5.Bezpieczny Parczew - studio wizyjne, 6.Budowa parkingu przy szpitalu, 7.Centrum Spotkań Międzypokoleniowych, 8.Młodzieżowy Ośrodek Kultury
"Stara Kotłownia", 9. Rewaloryzacja jadłodajni. Zadania zaprojektowane zostały w sposób umożliwiający kompleksowe rozwiązania problemów wskazanych w
procesie partycypacji społecznej w czasie tworzenia Aktualizacji do LPR m. Parczew. Jednym z najczęściej wskazywanych problemów w LPR był niski poziom
aktywności społecznej mieszkańców. W ramach projektu zaplanowano działania, które z jednej strony tworzą infrastrukturę zewnętrzną umożliwiającą aktywne
spędzanie czasu, a z drugiej dostosowują obecną infrastrukturę (poprzez remont i nadanie nowych funkcji pomieszczeniom) do potrzeb organizacji działających
na rzecz integracji lokalnej społeczności. Działania zaplanowane w projekcie obejmujące zakresem remont budynków uwzględniają dostosowanie pomieszczeń do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, projekt generuje nowe miejsca pracy. Kluczowe rezultaty projektu uwidaczniają się w rewaloryzacji przestrzeni
społecznych co będzie miało znaczący wpływ na wzrost integracji oraz społecznego zaangażowania mieszkańców, a także będzie przeciwdziałać wykluczeniu
społecznemu.

GMINA PARCZEW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

13 811 867,67

9 782 637,87

8 315 242,18

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2021-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno - kulturalne z terenem przyległym w
Kazimierzu Dolnym

Przedmiotem inwes. jest przebudowa - budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-kultur prace mające na celu odtworzenie istotnej dla
RPLU.13.03.00-06-0024/17
lokalnej społeczności zabudowy zdegradowanej, przyczyniające się do zwiększenia fizycznej dostępności rynku pracy, poprawy jego konkurencyjności,
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz poprawy dostępu do niedrogich usług społecznych, kulturalnych. Projekt przyczyni się do eliminacji zdegradowanego
budynku i terenu przywracając go celom działalności integracyjnej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej, tym samym prowadząc do poprawy estetyki i spójności
obszaru, ograniczenia problemów społ. i jednocześnie zwiększając dostęp do kult. usług spol Obiekt ma duże znaczenie dla lokalnego rozwoju turystyki z uwagi na
jego eksponowane położenie w nadwiślańskim obszarze rewitalizacji a odtworzenie zdegradowanej zabudowy wpłynie korzystnie na warunki funkcjonowania
lokalnej społeczności, przedsiębiorców i osób przyjezdnych. Prace przyczynią się powstrzymania degradacji przestrzeni publicznej i poprawy jej estetyki, wpłyną
na poprawę jakości życia lokalnej wspólnoty mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turyst. regionu, wzrost liczby osób korzystających z przedmiotowego
obiektu infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej, jak również rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia. Projekt przewiduje uporządkowanie i
zagospodarowanie zdegradowanej infrastruktury i przestrzeni publicznych, przystosowanie do potrzeb osób wykluczonych oraz niepełnosprawnych, poprawę
dostępności przestrzeni, zwiększenie spójności terenu. Projekt przewiduje budynek toalety z wiatą dla przewodników.

GMINA KAZIMIERZ DOLNY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

1 063 511,65

681 336,29

579 135,84

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-09-26

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa budynku usług kultury i handlu Galeria Sztuki-Dom Pracy Twórczej "SYNERGIA"

Przedmiotem inwes. "Budowa budynku usług kultury i handlu Galeria Sztuki-Dom Pracy Twórczej "SYNERGIA" są prace mające na celu odtworzenie istotnej dla
RPLU.13.03.00-06-0027/17
lokalnej społeczności zabudowy zdegradowanej, przyczyniające się do zwiększenia fizycznej dostępności rynku pracy, poprawy jego konkurencyjności,
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz poprawy dostępu do niedrogich usług społecznych, rekreacyjnych i kulturalnych. Projekt przyczyni się do eliminacji
zdegradowanego budynku i terenu przywracając go celom działalności integracyjnej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej, tym samym prowadząc do poprawy
estetyki i spójności obszaru, ograniczenia problemów społ. i jednocześnie zwiększając dostęp do kult. usług Synergii. Obiekt ma duże znaczenie dla lokalnego
rozwoju turystyki z uwagi na jego eksponowane położenie w nadwiślańskim obszarze rewitalizacji a odtworzenie zdegradowanej zabudowy wpłynie korzystnie na
warunki funkcjonowania lokalnej społeczności, przedsiębiorców i osób przyjezdnych. Prace przyczynią się powstrzymania degradacji przestrzeni publicznej i
poprawy jej estetyki, wpłyną na poprawę jakości życia lokalnej wspólnoty mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turyst. regionu, wzrost liczby osób
korzystających z przedmiotowego obiektu infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej, jak również rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia.
Projekt przewiduje uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej infrastruktury i przestrzeni publicznych, przystosowanie do potrzeb osób wykluczonych
oraz niepełnosprawnych, poprawę dostępności przestrzeni, zwiększenie spójności terenu. Zakres: prace wyburzeniowe oraz budowa budynku wielofunkcyjnegousług kultury i rekreacji, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem i instalacjami: wodociągową, sanitarną, c.o., gazową, elektroenerg,, oraz oświetlenia terenu i
monitoringiem. Zakres prac obejmuje też zagospodarowanie działki, w tym pielęgnację zieleni, wyposażenie placu zabaw i utwardzenie części powierzchni działki.

MARCIN POMARAŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

5 147 787,41

4 097 877,44

2 901 019,19

70,79 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-12-01

2021-12-31

Konkursowy

23 Sztuka, rozrywka, sektor
kreatywny i rekreacja

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja Włodawy

Celem głównym projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Włodawy, a także zwiększenie dostępności do
RPLU.13.03.00-06-0029/17
infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów w centrum miasta. Realizacja celu pozwoli na znaczne podniesienie
jakości i dostępności oferty kulturalnej i rekreacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego, co bezpośrednio
wpłynie na rozwój społeczny i gosp. gminy, a w dalszej perspektywie także na podniesienie jakości życia mieszkańców. Główne grupy docelowe to mieszkańcy
gminy, turyści, samorząd lokalny oraz lokalni przedsiębiorcy. Zakres przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje kompleksową modernizację obiektów
na terenie gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogólnodostępną ofertą kulturalną. W ramach projektu wykonane zostaną następujące zadania: utworzenie
Miejskiego Centrum Monitoringu, Nadanie nowych funkcjonalności społecznych, gospodarczych i rekreacyjnych obszarowi Rynku starego miasta we Włodawie,
Remont parku przy ul. Kościuszki we Włodawie, utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych, koszty promocji, dokumentacji technicznej, zarządzania
projektem, nadzoru inwestorskiego, studium wykonalności. Rezultaty: Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - [1 EPC], Liczba osób
korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu 10 131 os/rok, Liczba przedsiębiorstw ulokowanych
na zrewitalizowanych obszarach - [23 szt.]; Powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność gospodarczą - [518,48m2].

GMINA MIEJSKA WŁODAWA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

18 487 807,40

15 055 099,92

12 796 834,88

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-09-28

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki

Celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach miasta Ryki, a także zwiększenie dostępności
do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację zdegradowanego terenu w centrum Ryk. Projekt obejmuje przebudowę budynku przy ul.
Poniatowskiego 12, w którym pierwotnie znajdowała się Komenda Powiatowej Policji w Rykach po projekcie będzie przeznaczony na cele społeczne i kulturalne.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych, wykonanie instalacji odgromowej, instalacji CO,
CWU, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, przebudowa wewnątrz budynku, wymiana stolarki okiennej, montaż podnośnika zew. dla os. z
niepełnosprawnością, wykonanie obróbek blacharskich oraz zostanie wykonane zagospodarowanie terenu. W ramach projektu planowana jest także przebudowa
infrastruktury drogowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowa metodą bez wykopową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz
kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. Projekt zakłada także rewaloryzację parku miejskiego w Rykach: wykonanie ścieżek pieszych z nawierzchni
nieprzepuszczalnej ok. 1510 m2 oraz z nawierzchni mineralnej ok 2800 m2, tereny zieleni, instalacje elektryczne, mała architektura, plenerowa architektura oraz
rewitalizację zieleni miejskiej w Rykach. Projekt przyczynia się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu: wzrost zatrudnienia we wspieranych
podmiotach (EPC) - 2, Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej , turystycznej będącej przedmiotem projektu - 2 000 os/rok.

RPLU.13.03.00-06-0030/17

GMINA RYKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

16 923 718,55

11 540 001,59

9 809 001,31

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-07-13

2021-06-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny

Celem projektu jest ożywienie społeczne M. Międzyrzec Podlaski i wparcie osób zagrożonych wykluczeniem i ożywienie przez rewitalizację zdegradowanego
obszaru Żwirowni (Program Rewitalizacji-PR, projekt podstaw) i nadanie mu nowych funkcji, w tym rekreacyjnych i turystycznych. Projekt wpłynie na rozwiązanie
zidentyfikowanych problemów. Obszar jest obecnie zaniedbany,brak możliwości wykorzystania na cele społeczne, w tym jako bazy dla aktywizacji społecznej
mieszkańców obszaru wskazanego w PR. Obecnie teren nie jest dostosowany do potrzeb os.niepełnosprawnych i starszych (nierówna nawierzchnia,brak małej
architektury,zaplecza sanitarnego, urządzonych terenów rekreacja/sport/kultura). Inwestycja zniweluje ten problem i poprawi jakość świadczonych usług.
Rewitalizacja Żwirowni stworzy bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku, umożliwi organizację wydarzeń kulturalnych i spotkań. Urządzenia sportoworekreacyjne służyć będą aktywizacji mieszkańców.Nowa nawierzchnia drogi,parking, chodniki i ścieżki rowerowe monitoring,oświetlenie, poprawią dostępność i
zwiększą bezpieczeństwo.Poprawa atrakcyjności obszaru nad zbiorn.wodnym służyć będzie celom rekreacyjnym i turystycznym, stworzy warunki do rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości i promocji miasta. Projekt wpłynie korzystnie na środowisko-1 instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kW, polikrystaliczna, dz. 489/2.
Inwestycja obejmuje rewitalizację zdegradowanego terenu instalacje (wod-kan, elektr, oświetlenie,monitoring),budowę m.parkingowych,fontanny
pływającej,małej architektury,top pump truck,2 boisk, kortu,siłowni, 4 placów zabaw, skate parku,plaży i placu streetworkout, powierzchnię 739m2 dla działaln
gospod (gastronomia, usługi). Zadania-prace przygotowawcze, pr.budowlane, promocja, inspektor nadzoru. O ok.3000 zwiększy się liczba odwiedzających teren
Żwirowni, 1 obszar zostanie objęty rewitalizacją i dostosowany do potrzeb niepełnospraw. Gr.docelowa- gł.mieszkańcy miasta, w tym obszaru rewitalizacji,
turyści.

RPLU.13.03.00-06-0032/17

MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

8 005 099,78

6 149 516,06

5 227 088,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-05-26

2020-09-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja miasta Kraśnik

Celem gł.proj.wskazano w Tab.3.2.2. Proj. obejmuje 1)przebudowę i rozbudowę bud. Kościuszki 26 z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturowe i gospodarcze
RPLU.13.03.00-06-0034/17
wraz z zagospodarowaniem otoczenia(w bud. mieścić się będzie m.in izba pamięci, filia bibliot.pub, sale wielofunkcyjne, klub seniora, kluby i stowarzyszenia
młodzieżowe oraz NZOZ Rodzina i kawiarnia). 2)Przebudowa Rynku (Pl.Wolności) - przywrócenie funkcji reprezentacyjnej i społecznej, która doprowadzi do
rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. 3)-Przebudowa Ronda-nadanie nowej funkcji nieużytkowanym obszarom dzięki przebudowie skrzyżowania i
powstanie centrum przesiadkowego komunikacji pub. oraz skweru wraz elementami rekreacji i wypoczynku dla mieszk. Proj.obejmuje aspekty poprawy dostęp.do
rynku pracy,wzrost bezpieczeństwa(monitoring,oswietlenie) rozwiązania ekologiczne (nasadzenia, lampy solarne, ośw.LED).Wplywa na poprawę estetyki i
funkcjonowania obsz.rewit. i aktywizuje lokalne podmioty.Wybudowana infrastruktura będzie przystosowana do potrzeb os.niepełnosprawnych.Wspartej
infras.zostaną nadane nowe i przywrócone funkcje społeczne i gospodarcze. Wskażniki rezut.:osoby korzystające z ob.infr- 900 os.pow.uzyt.bud.przyg.pod dz.gosp.81,20m2,2szt.przedsiębiorstwulokowanych na rewit.obsz, wzrost zatrud- 2os.Wskaź.prod.:liczba ob.-3szt. Budynki pub.ikomer.wybud.iwyremontowane na
ob.miej.-1468,8m2.pow.ob.obj.rewit.-3,513ha,Otwarta przestrz.-15950,41m2,obiek.dostoso.do potrz.niepelnospr. Inwestycja jest podporządkowana i
ukierunkowana na rozwiąz.zdiagnoz.problemów społ. Proj.komplem.z EFS spełnia założenia Osi Prioryt.11RPOWL 2014-2020 i koncentrują się m.in. na
przeciwdziałaniu koncentracji ubóstwa, eliminacji czynników prowadzących do wykluczenia społ. Zadanie przebudowa Rondo zlokalizowane jest na
skrzyżowaniu ulic:Struga, Mostowej, Lubelskiej i Jagiellońskiej oraz na działkach nr:339/6,341/2,341/3,341/4,79/16 ob.geo."Zarzecze I", 490,489,486,488,487,
485,477 ob.geo."Ośrodek" oraz 552/1 ob.geo."Zarzecze II"

MIASTO KRAŚNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

18 138 222,74

12 123 782,12

10 000 000,00

82,48 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-07-27

2020-10-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.13.03.00-06-0021/17

CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJNE W SZCZEBRZESZYNIE WRAZ Z AMFITEATREM

Cel główny Projektu zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych jakie wynikły z analizy problemów i potrzeb beneficjentów. Celem głównym p.
jest Ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych oraz wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszaru do rozwoju gospodarczego w oparciu o
lokalne zasoby. Zakres projektu obejmuje utworzenie Centrum Muzealno-Edukacyjnego w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem (zgodnie z opracowaną
dokumentacją techniczną na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych wg poszczególnych branż: budowlana (dach, izolacja, stropy, roboty betonowe i
murarskie, stolarka okienna i drzwiowa, tynki i okładziny ścian, posadzki, elewacja, podjazd dla niepełnosprawnych, ściana oporowa schodów, roboty
malarskie, ogrodzenie, chodniki i schody terenowe, tereny zieleni, droga i parking - koszt niekwalifikowany), sanitarna (wod, sanit, gaz, C.O.), elektryczna (wew. i
zewn.) i teletechniczna (monitoring wizyjny)- zakres projektu bez likwidacji studni, zbiornika bezodpł. - poprzez przebudowę zdegradowanego budynku (dawnego
sądu grodzkiego przy ul. Sądowej 13 w Szczebrzeszynie) w celu nadania mu nowych funkcji wraz z zagospodarowaniem terenu związanego z budynkiem na terenie
zdegradowanym i będącym pod ochroną (zabytkowy ukł. urbanistyczny A/642), wyznaczonym w LPR jako projekt rewitalizacyjny Nr 1. Grupą docelową projektu są
mieszkańcy Gminy Szczebrzeszyn, ze szczególnym uwzględnieniem mieszk. obszaru rewitalizacji oraz turyści. Wskaźniki: Liczba obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. 1, Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej
przedmiotem projektu os/rok 1500, Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnospraw. szt. 2, Liczba obiektów wspartych [ ] szt. 2; Liczba nowo
utworzonych miejsc pracy [...]. EPC 1.

RPLU.13.03.00-06-0036/17

GMINA SZCZEBRZESZYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

2 155 510,80

1 697 137,62

1 442 566,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-16

2019-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja budynku Starego Sądu szansą na rozwój potencjału gospodarczego i społecznego Białej Podlaskiej

Projekt polegać będzie na kompleksowej rewitalizacji zabytkowego budynku starego sądu w Białej Podlaskiej poprzez nadanie mu funkcji społecznogospodarczych oraz kulturalno- edukacyjnych. W chwili obecnej ten zabytkowy budynek, należący do grupy najbardziej wartościowych zabytków miasta Biała
Podlaska nie jest użytkowany. Zakres planowanych działań obejmuje w szczególności: - przeprowadzenie wszelkich robót budowalnych mających na celu
odrestaurowanie budynku, wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan, co, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elektrycznych, - odtworzenie elementów i
detali zabytkowych obiektu, - wykonanie i przebudowanie rozwiązań komunikacyjnych w celu udostępnienia budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym zakup i
zainstalowanie dźwigu osobowego. Realizacja projektu wpisuje się bezpośrednio w działania mające na celu rozwiązanie zdiagnozowanych problemów na
obszarze rewitalizowanym określanym w LPR jako podobszar Centrum. Grupami docelowymi projektu oprócz wnioskodawcy i właściciela budynku są: MŚP i
osoby fizyczne planujące prowadzić działalność gospodarczą w centrum miasta Biała Podlaska, klienci usług świadczonych w zrewitalizowanym budynku,
mieszkańcy miasta Biała Podlaska oraz turyści. Głównym rezultatem projektu będzie odrestaurowany, nowocześnie wyposażony budynek w centrum miasta, w
którym prowadzone są usługi wspierające lokalną społeczność w obszarze stymulowania społecznej aktywności oraz aktywizacji gospodarczej. Obiekt dzięki
wprowadzonym funkcjom usługowym pełnić też będzie funkcje kulturalno- edukacyjne poprzez organizację spotkań i cyklicznych wystaw na zasadzie otwartej
galerii. Łączna powierzchnia użytkowa zrewitalizowanego budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej - 2038,48m2. Przewidywana liczba
przedsiębiorstw ulokowanych w zrewitalizowanym budynku - 10. Jednym z rezultatów bezpośrednich powstałych w wyniku realizacji projektu będzie utworzenie 2
nowych miejsc pracy.

RPLU.13.03.00-06-0037/17

"OLBENZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

7 995 000,00

6 350 000,00

4 494 435,85

70,78 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-03-15

2020-11-30

Konkursowy

17 Obsługa nieruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Bystrzejowice Drugie

Celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Bystrzejowic Drugich, a także zwiększenie
dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację zdegradowanego terenu Bystrzejowic Drugich. Projekt obejmuje budowę Centrum
Aktywności Lokalnej w miejscowości Bystrzejowice Drugie (roboty budowlane kwalifikowane w ramach projektu obejmują tynki, okładziny,
malowanie,wyposażenie sanitariatów i winda, elewacja, branża sanitarna, instalacja elektryczna niskoprądowa, instalacja elektryczna wewnętrzna) wraz z
oświetleniem zewnętrznym i zagospodarowaniem terenu: chodnik, ogrodzenie, plac zabaw, mała architektura. Zakres projektu obejmuje również zakup
wyposażenia niezbędnego na potrzeby świadczenia wprowadzanych w wyniku realizacji projektu funkcji. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące
wskaźniki: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 0,5 ETC; Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury
społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu - 300 os./rok

RPLU.13.03.00-06-0038/17

GMINA PIASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

4 151 246,70

1 688 385,41

1 435 127,59

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-03-01

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

REWITALIZACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA JANOWA LUBELSKIEGO

Projekt jest kompleksową odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i problemy wynikające z braku ich zaspokojenia i obejmuje poprawę warunków i jakości
życia mieszkańców Janowa Lubelskiego. Realizowany będzie na wyznaczonych w LPR obszarach rewit. Zadania ujęte w proj. mają na celu wywołanie jakościowej
pozytywnej zmiany obszaru poprzez: 1. Rewitaliz. RYNKU wraz z budową budynku Dworca Autobusowego; 2. Rewit. Parku MISZTALEC; 3. Przeb. i rozbud. budynku
gimnaz. przy ul. ogrodowej 25 na potrz. przedszkola; 4. Bud. parkingu ogólnodost. z placem wielofunkcyjnym przy ul. Świerdzowej dla hist. centrum handl.-usł.; 5.
Dostosow. pomieszczeń OPS pod program SENIOR+. Wszystkie wymieniowe działania określone zostały w LPR jako priorytetowe a ich szczegółowa specyfikacja
zawarta w opracowanej dokumentacji technicznej (w załączeniu). Grupę docelową stanowią mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz mieszkańcy spoza obszaru,
turyści-projekt nie zakłada realokacji/przesiedlania mieszkańców z ob.rewitalizacji. Wskaźniki: Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach szt. 5, Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społ./kult./turyst. będącej przedmiotem p. os/rok 10000, Liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnospraw. szt. 5, Liczba obiektów wspartych szt. 5; Liczba nowo utworzonych miejsc pracy . EPC 1; Powierzchnia obsz. obj.
Rewit. 2,57ha. Celem proj.jest poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych, kulturalnych, turystycznych w obszarze rewitalizacji.

RPLU.13.03.00-06-0039/17

GMINA JANÓW LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

16 114 669,56

10 525 479,10

8 946 657,21

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-03-15

2021-11-30

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywnosci różnych grup mieszkańców Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy stanowią główną grupę jego odbiorców. Przedsięwzięcie składa się
oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych
z szeregu powiązanych ze sobą i wzajemnie się uzupełniających zadań: - zadania związane z zagospodarowaniem terenów publicznych na miejsca rekreacji
mieszkańców (place zabaw przy MP3, na działce o nr 3087/61, na os. Wólka Profecka i Romów, przy MP10 oraz MP13, wielofunkcyjny plac zabaw przy SP 11,
kompleks boisk przy SP11, boisko przy SP6, skatepark, Błonia miejskie oraz skwer Wróblewskiego/Prusa, przy Miasteczku Olimpijskim oraz przed ZSO2, siłownia
na świeżym powietrzu na skwerze przy ul. Polnej), - zadania poprawiające estetykę przestrzeni publicznych (oprócz ww. są to także: montaż koszy na śmieci i
dodatkowych ławek na os. Wólka Profecka), - zadania związane z modernizacją i adaptacją budynków na nowe cele (modernizacja kompleksu SP11 i MP3 na cele
organizacji półkolonii letnich i zimowych, modernizacja budynku przy skateparku na cele prowadzenia wypożyczalni sprzętu sportowego wraz z zakupem
odpowiedniego wyposażenia), - zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa (rozbudowa systemu monitoringu miejskiego: doposażenie centrum monitoringu,
przebudowa monitoringu na os. Romów, montaż kamer monitoringu miejskiego na terenach rewitalizowanych - Błonia, skwery, skatepark; montaż kamer
monitoringu przy placówkach edukacyjno-wychowawczych: na placach zabaw i boiskach; modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców), zadania służące poprawie dostępności komunikacyjnej i wewnętrznego skomunikowania obszaru rewitalizacji (budowa dróg na os. Wólka Profecka, remont
zabytkowej kładki dla pieszych nad "Starą Głęboką", budowa chodnika przy ul. Romów/Norblina, budowa i rozbudowa drogi w ul. Norwida, przebudowa drogi
gminnej wewnętrznej od ZUS do ul. Sadowej), - zadania służące podniesieniu standardu zamieszkania na OR (oprócz ww., modernizacja budynku przy ul. Norblina
121).

RPLU.13.03.00-06-0040/17

MIASTO PUŁAWY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

27 738 059,00

11 694 443,96

9 940 277,35

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2014-04-28

2020-12-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Konownicy w Terespolu

Celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach miasta Terespol, a także zwiększenie
dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację zdegradowanego terenu miasta Terespol. Zakres zadań wchodzących w skład
projektu: przebudowa budynku na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji, budowa dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych,budowa chodników, parkingów,
budowa obiektów małej architektury, budowa placu zabaw i skateparku, budowa ogrodzenia, budowa punktu widokowego z miejscem spotkań z funkcją
amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, roboty ziemne i utrzymania w istniejących urządzeniach wodnych, budowa monitoringu przez Wnioskodawcę oraz
Partnera projektu. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach 1 EPC; Liczba osób
korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu - 1500 os/rok.

RPLU.13.03.00-06-0041/17

GMINA MIASTO TERESPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

7 795 499,63

6 350 894,01

5 398 259,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-11-02

2020-12-31

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców

Celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Lubartowa, a także zwiększenie dostępności
RPLU.13.03.00-06-0042/17
do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację zdegradowanego terenu w centrum miasta. Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami to:
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe form: 0,5 [EPC], Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej
będącej przedmiotem projektu 700 os./rok. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Lubartowa. Zadania przewidziane do realizacji to: budowa kan.
teletechnicznej, roboty bud. w os. Cmentarna - Szaniawskiego, urządzenie zieleni w os. Cmentarna-Szaniawskiego/Chopina/Garbarskie, rob. budowlane w os.
Chopina,rob. budowlane w os. Garbarskie,wyposażenie, adaptacja hali mag. przy ul. Zielonej 1, remont obiektów ul. Zielona 7, 9, 11, utworzenie sieci
multimedialnej GPON, promocja, SW, zarządzanie, dok. tech, inspektor, partner zakup sp. siłow. Cele szczegółowe:- zwiększenie podaży atrakcyjnych przestrzeni
publicznych na obszarze Lubartowa; - poprawa stanu infrastruktury społecznej;- zapewnienie wystarczającego poziomu dostępu do usług społecznych i
kulturalnych, a także infrastruktury do wykorzystania czasu wolnego;- aktywizacja wszystkich mieszkańców gminy oraz wzmocnienie więzi wśród społeczności
lokalnych; - poprawa wizerunku centrum Lubartowa oraz jakości życia mieszkańców; - przywrócenie bezpieczeństwa lokalnego oraz porządku publicznego; stworzenie oferty działań aktywizacyjnych wśród mieszkańców dzielnicy, która obecnie uznawana jest za zdegradowaną; - pobudzenie aktywności środowiska
lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego niektórych grup
społecznych. Wszystkie cele są pożądane i oczekiwane przez Wnioskodawcę oraz interesariuszy projektu. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników
rezultatu zapisanych w SZOOP.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBARTOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

13 671 239,46

9 725 357,31

6 635 922,98

68,23 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2020-01-31

Konkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji

Celem projektu jest odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej w Hrubieszowie oraz utworzenie Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa (HCD) prowadząca do
rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych tego obszaru. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
obejmującego m. in. zadanie w zakresie głębokiej przebudowy i adaptacji zdegradowanego obiektu i obszaru, ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości
korzystania z przestrzeni, likwidację izolacji obszarów problemowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych. Inwestycje
infrastrukturalne w zakresie rewitalizacji ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych wzmocnią wysiłki na rzecz ograniczania
koncentracji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego mieszkańców Hrubieszowa. Projekt polega na aktywizacji i integracji społecznej różnych grup mieszkańców,
w tym seniorów, młodzieży, rodzin, a także rozwijaniu idei wolontariatu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie różnych form aktywności,
wspieranie organizacji społecznych i współpracy między nimi a instytucjami publicznymi. Projekt jest odpowiedzią na główny problem jakim jest duże
wykluczenie społeczne i niski poziom aktywności społecznej mieszkańców obszaru. Kluczowe produkty/rezultaty projektu: liczba obiektów 1 szt. (1.187,37 m2);
liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalizacji usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 3 szt., liczba osób korzystających 780 os./rok.
Projekt ma charakter zintegrowany i obejmuje roboty remontowo-budowlane w ramach modernizacji budynku przy ul. 3 Maja 10 z adaptacją pomieszczeń na
działalność HCD oraz działania miękkie w sferze społecznej skierowane do różnych grup mieszkańców (seniorów, młodzieży, ngo-sów, rodzin) ukierunkowane na
rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych w obszarze rewitalizacji spełniające założenia 11 Osi Priorytetowej RPO WL (Włączenie społeczne).

RPLU.13.03.00-06-0044/17

MIASTO HRUBIESZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

13 422 912,64

10 938 517,59

9 297 739,95

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2019-04-01

2021-06-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rewitalizacja obszaru miejskiego - Bełżyce Centrum

Celem głównym projektu jest zatrzymanie procesów marginalizacji zdegradowanych przestrzeni i przywrócenie im funkcji oraz podniesienie jakości życia
społeczności lokalnej i poziomu bezpieczeństwa publicznego. Zakres projektu obejmuje: 1.Remont i modernizację bazy sportowej i obiektów rekreacyjnych
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w skład którego wchodzą: roboty budowlane w pawilonie sportowym, wyposażenie siłowni,montaż oświetlenia LED, instalacja
elektryczna, remont boiska wraz z bieżnią, remont ogrodzenia, remont dróg wewnętrznych,remont placów i chodników, montaż OZE (panele solarne), instalacje
sanitarne; 2. Rewitalizację parku miejskiego i pierzei rynkowej obejmująca: budowę elementów małej architektury (ławki, betonowe siedziska, kosze na
śmieci,stojaki na rowery,urządzenia zabawowe na placu zabaw, tablice regulaminowe), zakup sceny przenośnej oraz instalacji wystawienniczych zewnętrznych.
Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to: liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej. Grupą
docelową projektu są mieszkańcy gminy Bełżyce, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji. Cel główny projektu zostanie zrealizowany
poprzez realizację celów szczegółowych jakie wynikły z analizy problemów i potrzeb beneficjentów.

RPLU.13.03.00-06-0045/17

GMINA BEŁŻYCE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich

Brak poddziałania

7 875 499,34

6 402 844,99

5 442 418,23

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-10-09

2020-11-30

Konkursowy

21 Działalność w zakresie opieki
społecznej, usługi komunalne,
społeczne i indywidualne

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Nowoczesne przedszkole - lepszy start" poprawa poziomu upowszechniania, dostępności oraz jakości usług edukacji
przedszkolnej poprzez rozbudowę, modernizację oraz zagospodarowanie terenu Samorządowego Przedszkola w Izbicy

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu dostępu, upowszechniania oraz jakości usług wychowania przedszkolnego oferowanych w ramach działalności
Samorządowego Przedszkola w Izbicy Osiągnięcie powyższego priorytetu planowane jest poprzez przeprowadzenie skoordynowanego zestawu działań
infrastrukturalnych obejmujących m.in.: 1)dobudowę do istniejącego przedszkola budynku o powierzchni 152m2 w którym utworzone zostaną 3 sale zajęć (dla 75
dzieci) z sanitariatami i klatką schodową oraz dobudowę klatki schodowej od południowej strony obiektu w celu spełniania obowiązujących normatywów
bezpieczeństwa 2)wymianę i/lub modernizację instalacji wewnętrznych: wodno - kanalizacyjnej, sanitarnej, wentylacyjnej, instalacji c.o., gazowej, elektrycznej
oraz teletechnicznej 3)kompleksową termomodernizację budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 4)wykonanie zewnętrznej instalacji wodno kanalizacyjnej 5)montaż instalacji solarnej i fotowoltaicznej oraz systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego 6)zagospodarowanie otoczenia przedszkola
poprzez budowę ciągów pieszo - jezdnych, drogi p.poż, ośmiu miejsc parkingowych, rozbiórkę budynku gospodarczego, wydzielenie miejsca do składowania
odpadów, nasadzenia drzew i krzewów oraz rozbudowę istniejącego placu zabaw i zakup dodatkowego wyposażenia 7)budowę hydrantu oraz zbiornika
przeciwpożarowego na terenie przedszkola Oczekiwanym rezultatem podjętych działań inwestycyjnych będzie utworzenie dodatkowych 75 miejsc przedszkolnych
przeznaczonych dla dzieci w wieku 3-4 lata i eliminacja notowanych obecnie ograniczeń ilościowych w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości
i bezpieczeństwa świadczonych usług dla najmłodszych przedstawicieli społeczności lokalnej Gminy Izbica. Grupę docelową projektu stanowią dzieci w wieku
przedszkolnym zamieszkujące obszar Gminy Izbica, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci nieobjętych obowiązkiem przedszkolnym - czyli w wieku 3-4 lata, jak
również rodzice tych dzieci.

RPLU.13.05.00-06-0001/15

GMINA IZBICA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

4 136 120,68

1 000 000,00

850 000,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-04-15

2018-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój infrasturktury przedszkolnej na terenie Gminy Skierbieszów poprzez przebudowę przedszkola w miescowości
Skierbieszów

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans dzieci z obszarów wiejskich poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy
Skierbieszów. Celami szczegółowymi są: -wyrównanie dysproporcji terytorialnych w zakresie wychowania przedszkolnego, -zapewnienie dostępu do wysokiej
jakości usług, -poprawa jakości życia mieszkańców gminy Skierbieszów poprzez przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru Gminy w
zakresie edukacji przedszkolnej. Realizacja celów głównego i szczegółowych zapewni poprawę jakości życia oraz wpłynie pozytywnie na poziom edukacji
mieszkańców Gminy. Dodatkowo realizacja tak sformułowanego celu pozwoli na rozwiązanie problemów płynących z niedogodności związanych z istniejącą na
terenie Gminy luką w infrastrukturze edukacyjnej. Wszystkie cele są pożądane i oczekiwane do spełnienia przez Wnioskodawcę oraz interesariuszy projektu.
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu oraz produktu zapisanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL. Grupą docelową
projektu są dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Skierbieszów. W ramach inwestycji zaplanowano następujące zadania : w ramach kosztów
kwalifikowanych Dokumnetacja techniczna, Studium Wykonalności, Nadzór inwestorski, Roboty budowlane segment AB, Promocja projektu; oraz
niekwalifikowanych Roboty budowlane segment AB - wartość wykraczająca poza maksymalne środki kwalifikowane oraz Roboty budowlane segment CD. Projekt
obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku przedszkola. Projekt obejmuje modernizację wszystkich instalacji wew. W ramach projektu na obiekcie
powstanie instalacja fotowoltaiczna oraz instalacja dozorowa obiektu i otoczenia W wyniku realizacji inwestycji osiągnięty zostanie następujący rezultat:
Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 100 osób/rok

RPLU.13.05.00-06-0003/15

GMINA SKIERBIESZÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

4 234 291,30

1 000 000,00

850 000,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-05-11

2018-01-15

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa przedszkola gminnego w Skrobowie-Kolonii

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie gminy Lubartów. W wyniku realizacji projektu powstanie przedszkole w
miejscowości Skrobów Kolonia. Grupą docelową są opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym. Realizacja projektu umożliwi świadczenie usług w zakresie opieki
nad dziećmi oraz przyczyni się do godzenia życia zawodowego oraz rodzinnego. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub
infrastruktury edukacyjnej wyniesie 100 (wartość dla roku 2019). Dla potrzeb funkcjonowania przedszkola przewidziano wzrost zatrudnienia we wspieranych
podmiotach (innych niz przedsiębiorstwa) - 3 EPC (wartość dla roku 2019). Liczba utrzymanych miejsc pracy wynosi 6,13 EPC (wartość dla roku 2019). Zakres
obejmuje: 1. Budowę bud. przedszkola z instalacjami wew. i zew. z obiektami towarzyszącymi: placem zabaw, dojazdami i ogrodzeniem terenu wraz z zagospod.
terenu zielenią. 2 Budowę m. postojowych dla 20 pojazdów przy drodze powiatowej nr 1531L Budynek przedszkola zaprojektowano jako jednokondygnacyjny o
konstrukcji murowanej ze stropodachem o konstrukcji stalowej. Parametry techniczne budynku (dł. x szer x wys): 34,07m x 32,75 x 6,65m Pow. zabudowy
910,8m2 Pow. użytkowa 804,26m2 Kubatura: 4055,53m3 Budynek będzie podłączony do sieci wodoc., kanaliz., gazowej i elektroenergetycznej . Budynek będzie
wyposażony w podstawowe wew. instalacje: sanitarne (wod-kan-gaz-co-cwu) i elektryczną z energooszczędnym ośw. ledowym. Instalacja grzewcza co będzie
wyposażona w gazową pompę ciepła. Budynek będzie również posiadał wentylację mechaniczną z funkcją grzewczo-chłodniczą. Budynek będzie wyposażony
dodatkowo w instalacje teletechniczne i alarmowe: - wykrywania, alarmowania i awaryjnego odcięcia dopływu gazu ziemnego. - monitoringu pomieszczeń i
otoczenia przedszkola (8 kamer i urz. rejestrujące) - inst. alarmowa (39 czujek ruchu z sygnalizacją) - wideodomofon - inst. teleinformat. - Inst. TV

RPLU.13.05.00-06-0004/15

GMINA LUBARTÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

3 839 786,09

950 000,00

807 500,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-05-01

2018-07-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa budynku - wydzielenie pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w celu
zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Bełżec

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu dostępu oraz jakości usług przedszkolnych oferowanych w ramach działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
(ZS-P) w Bełżcu. Osiągnięcie priorytetu planowane jest poprzez przeprowadzenie działań infrastrukturalnych obejmujących m.in.: - przebudowę budynku ZS-P z
wydzieleniem pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym (w tym w wieku 3-4 lata) w którym powstaną 4 sale dydaktyczne z węzłami sanitarnymi dla 63 dzieci
oraz sala zajęć językowych; projekt obejmuje też częściową przebudowę pomieszczeń szkoły podstawowej (koszty niekwalifikowane) - wydzielenie 2 szatni, klatki
schodowej (ze względu na wymogi p.poż) i sanitariatów - przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej, c.o., kanalizacji sanitarnej oraz wentylacyjnej przebudowę instalacji elektrycznej (w tym instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, doprowadzenie internetu do sal) - montaż instalacji monitoringu budowę zewnętrznych schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych - wprowadzenie ułatwień dla niepełnosprawnych w sanitariatach (uchwyty, pojedynczy
ustęp, umywalka) - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie dodatkowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku - wykonanie utwardzeń w
postaci ciągu pieszo - jezdnego oraz opaski - remont placu postojowego dla pojazdów dowożących dzieci do przedszkola. Oczekiwanym rezultatem działań
inwestycyjnych będzie odpowiednie przygotowanie pomieszczeń dla 63 dzieci w wieku przedszkolnym przeznaczonych w większości dla dzieci w wieku 3-4 lata i
eliminacja notowanych obecnie ograniczeń ilościowych w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług dla
najmłodszych przedstawicieli społeczności lokalnej Gminy Bełżec. Grupę docelową projektu stanowią dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujące obszar Gminy
Bełżec, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci nieobjętych obowiązkiem przedszkolnym-czyli w wieku 3-4 lata, jak również rodzice tych dzieci.

RPLU.13.05.00-06-0005/15

GMINA BEŁŻEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

555 412,01

469 558,48

399 124,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-07-24

2017-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z
zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia

Cel główny przedsięwzięcia jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych, które skutkuje niwelacją nierówności w dostępie
do infrastruktury przedszkolnej dzieci w wieku 3-4. Założeniem projektu jest także wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich. Rezultatem
projektu będzie stworzenie nowoczesnej, dobrze wyposażonej placówki przedszkolnej dostosowanej dla wszystkich dzieci, również niepełnosprawnych. Łącznie
projektem zostanie objętych 42 dzieci w wieku przedszkolnym 3-4, które będą uczęszczać do przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Srzyżowie. Dodatkowe
rezultaty: liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej- 1 sz. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania: roboty budowlanemodernizacja i adaptacja budynku (rozbiórka i demontaż, prace wewnętrzne budowlane, remont elewacji, w ramach instalacji sanitarnej wykonanie przyłącza
wodno-kanalizacyjnego wewnątrz budynku, dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych i wykonanie instalacji energetycznej. Zostanie zrobiony plac
zabaw i ogrodzenie budynku. Podłoże będzie wyposażone w bezpieczne maty gumowe, na których zainstalowane będą urządzenia do zabawy i rozwijające
sprawność fizyczną dzieci. Przedszkole zostanie wyposażone w komplet pomocy dydaktycznych, sprzęt ICT (m.in. tablice interaktywne). Rzeczywista liczba
użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi- 42 os., liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami - 1 szt., liczba
utrzymanych miejsc pracy-8 os., liczba zakupionego wyposażenia- szt.5, potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi - 42 os.

RPLU.13.05.00-06-0007/15

GMINA HORODŁO

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

553 359,24

553 026,24

470 072,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-10

2018-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy połączona z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola

Celem głównym niniejszego projektu jest zwiększenie jakości i dostępności wczesnej edukacji na terenie Gminy Niedźwiada poprzez utrzymanie dotychczasowych
miejsc przedszkolnych a także wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Projekt dotyczy rozbudowy obiektu SP w Pałecznicy w celu wydzielenia i
przygotowania pomieszczeń spełniających wszystkie normy techniczne, sanitarne i bezpieczeństwa. Wydzielone zostaną pomieszczenia dla dwóch oddziałów
przedszkolnych, w tym: - I pomieszczenie dla oddziału przedszkolnego o powierzchni 53,72 m2 z własnym węzłem sanitarnym o powierzchni 6,70 m2, - II
pomieszczenie dla oddziału przedszkolnego o powierzchni 41,90 m2, - szatnia dla dzieci przedszkolnych o powierzchni 21,50 m2, - łazienka dla osób
niepełnosprawnych o powierzchni 4,31 m2, - dwa pomieszczenia na potrzeby administracyjne, tj. sekretariat (powierzchnia 9,94 m2) i gabinet dyrektora
(powierzchnia 9,94 m2). Łącznie powierzchnia użytkowa części przedszkolnej wyniesie: 148,01 m2. Wskazane pomieszczenia zlokalizowane będą na parterze
budynku, zapewniony będzie dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu. Ciepła woda użytkowa uzyskiwana będzie poprzez instalację ośmiu
kolektorów słonecznych na dachu obiektu. Obiekt będzie ocieplony, co obniży jego zapotrzebowanie na energię. Zrealizowana zostaną również wewnętrzne
instalacje: wodociągowa, elektryczna i sieć kanalizacyjna wraz z przyłączeniem do bezodpływowego zbiornika ścieków. Wdrożenie projektu przyczyni się do
osiągnięcia następujących rezultatów kluczowych projektu: - Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej: 45 Liczba utrzymanych miejsc pracy: 4 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 1.

RPLU.13.05.00-06-0008/15

GMINA NIEDŹWIADA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

392 993,51

354 048,84

300 941,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-07-03

2018-09-28

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Goraju

Projekt polega na modernizacji istniejącego budynku przedszkola w Goraju, z uwagi na jego zły stan techniczny oraz ograniczone możliwości wykorzystania
istniejącej infrastruktury. W ten sposób zostanie osiągnięty cel główny projektu jakim jest Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji
przedszkolnej oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych na terenie Gminy Goraj. Projektem objęty jest jeden budynek przedszkolny. Grupę
docelową stanowią w szczególności dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkujące na terenie Gminy Goraj. Projekt składa się z części z dwóch zadań: przebudowy i
rozbudowy budynku przedszkola oraz jego wyposażeniu.

RPLU.13.05.00-06-0009/15

GMINA GORAJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

1 252 450,00

875 375,72

744 069,36

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-09-14

2017-12-20

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę przedszkola w Kopinie gm. Stanin."

Projekt polega na rozbudowie i modernizacji Niepublicznego przedszkola Bajka co doprowadzi do zapewnienie lepszego dostępu do wysokiej jakości edukacji
RPLU.13.05.00-06-0010/15
przedszkolnej w Gminie Stanin. Dodatkowo spowoduje wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, co w konsekwencji doprowadzi do wyrównania
istniejącej dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej. W województwie lubelskim w 2012 roku odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w
przedziale wiekowym 3-5 lat kształtował się na poziomie 65,7%, w miastach 86,6%, a na obszarach wiejskich 48,9%. Przedmiotowy projekt będzie miał pozytywny
wpływ na polepszenie w/w wskaźników. W chwili obecnej z miejsc w przedszkolu Bajka korzysta 25 dzieci. Po realizacji projektu, a więc przebudowie i
modernizacji będzie to obiekt dostosowany do ok. 35 dzieci. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
poprzez rozbudowę przedszkola w Kopinie. Celami szczegółowymi są: -zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu infrastruktury przedszkolnej, wyrównanie dysproporcji terytorialnych w zakresie wychowania przedszkolnego, -poprawa jakości życia mieszkańców gminy Stanin poprzez przeciwdziałanie
marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru Gminy w zakresie edukacji przedszkolnej. Realizacja celów głównego i szczegółowych zapewni poprawę jakości
życia oraz wpłynie pozytywnie na poziom edukacji mieszkańców Gminy. Dodatkowo realizacja tak sformułowanego celu pozwoli na rozwiązanie problemów
płynących z niedogodności związanych z istniejącą na terenie Gminy luką w infrastrukturze edukacyjnej. Wszystkie cele są pożądane i oczekiwane do spełnienia
przez Wnioskodawcę oraz interesariuszy projektu. Główna grupą docelowa są: mieszkańcy Gminy Stanin, przede wszystkim rodzice dzieci w wieku przedszkolnym
oraz dzieci w wieku przedszkolnym oraz pracownicy istniejącego Przedszkola.

LESZEK LENDZION

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

301 972,26

301 972,26

211 380,58

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-09-01

2019-01-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Lepsza dostępność do edukacji przedszkolnej dzięki utworzeniu przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Lisowie

Cel gł.: Poprawiony dostęp do usług edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lata z terenu Gminy Lubartów i powiatu lubartowskiego do 2017 r. Rezultaty:
Rzeczywista lba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dzieckiem lub infrastruktury edukacyjnej - 55 os./rok, do 12.2017 Lba nowo utworzonych
oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich - 3 do 12.2017 Lba nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich - 2 do 12.2017 Lba
użytkowników korzystających z opieki placówki przedszkolnej działającej 8 godzin dziennie - 55 os/rok do 12.2017 Lba dzieci niepełnosprawnych rzeczywiście
korzystających z infrastruktury przedszkolnej - 4 os/rok do 12.2017 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 5,75 EPC do
12.2017 Grupą docelową będą przede wszystkim dzieci w wieku 3-5 lat oraz ich rodzice z terenu Gminy Lubartów i powiatu lubartowskiego, w tym w szczególności
dzieci niepełnosprawne. W ramach projektu zostanie przeprowadzona rozbudowa istniejącego budynku Centrum Pomocy "Otoczmy Troską Życie" w Lisowie na
cele utworzenia przedszkola z oddz. integracyjnymi. Zostanie dobudowane nowe skrzydło, jednokondygnacyjne, dzięki czemu pow. użytkowa przedszkola wyniesie
605,05 m2. Zadania: 1. Roboty budowlane związane z rozbudową i adaptacją budynku biurowo-magazynowo-warsztatowego na cele przedszkola z oddziałami
integracyjnymi oraz zagospodarowaniem terenu. 2. Roboty instalacyjne - instalacje elektryczne: zasilenie obiektu w prąd elektryczny, w tym instalacja
wspomagających paneli fotowoltaicznych. 3. Roboty instalacyjne - instalacje sanitarne (w tym instalacja solarna): wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
(wydatek niekwalifik.), instalacji wod-kan., instalacji c.o. , instalacji gazowej oraz instalacji solarnej na potrzeby cwu. 4. Zakup wyposażenie przedszkola:
1.Zestaw interaktywny 2.Zestaw do siedzenia 3.Zestaw szaf i szafek 4.Zestaw do leżenia 5. Wyposażenie kuchni

RPLU.13.05.00-06-0012/15

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO W LUBARTOWIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

1 029 754,27

1 000 000,00

850 000,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-01

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Adaptacja i modernizacja budynku w celu utworzenia przedszkola w Gminie Susiec

Cele odpowiadają bezpośrednio na potrzeby i oczekiwania Interesariuszy (grupy docelowej), którymi w przypadku projektu są: 1. Mieszkańcy gminy posiadający
dzieci w wieku przedszkolnym w wieku 3-4 lata; 2. Beneficjenci Pasywni (wychowawcy, pomoc przedszkolna, firmy cateringowe) 3. Mieszkańcy gminy nie
posiadający dzieci w wieku przedszkolnym. Celem głównym projektu jest: Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla 48 dzieci w wieku 3-4 lata z gminy
Susiec do 30.09.2018 roku. Programowym wskaźnikiem rezultatu projektu jest rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi,
który do 09.2018 ma wynosić 48 osób. Programowym wskaźnikiem produktu: Liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem, wartość
docelowa - 4, rok pomiaru 2017. Dodatkowe wskaźniki przewidziane do osiągnięcia w ramach projektu: REZULTATU KLUCZOWY: Informacyjny - Wzrost
zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) wartość docelowa - 4, pomiar 2018; PRODUKTU KLUCZOWY Rozliczeniowy: 1. Liczba
obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wartość docelowa - 1, pomiar 2017; 2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury
przedszkolnej - wartość docelowa -1 pomiar 2017; 3. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej
wartość docelowa -63 pomiar 2017; Głównym produktem projektu jest adaptacja i modernizacja budynku przy ulicy Tomaszowskiej 53 w Suścu na potrzeby
przedszkola.Zadania: Projekt budowlany zakłada przeprowadzenie prac budowlanych w tym instalacyjnych i wodno-kanalizacyjnych. W budynku oprócz
pozbawienia go barier architektonicznych i przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostanie zamontowane nowoczesne energooszczędne
oświetlenie LED'owe, które ma przyczynić się do efektywnego wykorzystania energii elektrycznej. Budynek zostanie wyposażony w systemy monitoringu i
zabezpieczeń infrastruktury edukacyjnej wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń.

RPLU.13.05.00-06-0013/15

GMINA SUSIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

515 892,48

501 401,22

426 191,03

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-03-01

2017-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Utworzenie Przedszkola Publicznego w Poizdowie

Cel główny projektu: zgodnie z tabelą 3.2.2 - dostosowanie stanu technicznego budynku przedszkola do wymogów oraz podniesienie dostępności edukacji
RPLU.13.05.00-06-0015/15
przedszkolnej Kluczowe rezultaty: utrzymanie 6 miejsc pracy, 50 użytkowników, Kluczowe produkty: finansowo wsparty 1 obiekt przedszkolny dla 50 odbiorców,
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych, Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym Zadania:
roboty budowlane (w tym: 1) roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe (rozebranie ścianek działowych, likwidacja części pomieszczenia szatni wraz z adaptacją
pozostałej części na potrzeby szatni dla planowanego przedszkola publicznego) 2) roboty budowlane (zamurowanie i wybicie otworów drzwiowych, montaż drzwi
przeciwpożarowych, postawienie nowych ścian działowych, tynkowanie, malowanie ścian, wykonanie posadzek i podłóg) 3) przebudowa węzła sanitarnego z
przystosowaniem pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych 4) wszelkie roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń do wymagań ppoż. 5)
wymiana instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych na energooszczędne 6) wymiana istniejącej instalacji c.o); montaż kolektorów słonecznych na dachu
budynku na potrzeby przedszkola, uzupełnienie istniejącego oraz zakup wyposażenia do nowego pomieszczenia (stoliki, krzesełka, meble, tablice, materiały
edukacyjne); przebudowa wejść zewnętrznych i wykonanie podjazdów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych

GMINA KOCK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

306 558,78

261 313,50

222 116,47

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-23

2017-10-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa przedszkola przy budynku Szkoły Podstawowej w Olbięcinie w Gminie Trzydnik Duży

Przedmiotem projektu jest rozbudowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w m. Olbięcin. Obecnie Publiczne Przedszkole (do którego uczęszcza 22 dzieci)
RPLU.13.05.00-06-0016/15
znajduje się w budynku SP i korzysta z pomieszczeń szkoły (razem tworzą Zespół Publicznych Placówek Oświatowych). W szkole działa też oddział przedszkolny
(klasa "0"). Dzieci w wieku przedszkolnym zajmują pomieszczenia wydzielone ze szkoły. Pomieszczenia te są wspólne dla wszystkich dzieci szkolnych a tym samym
nie są dostosowane do wieku i wzrostu dzieci w wieku przedszkolnym. Istnieją bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do oddziałów
przedszkolnych uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzieci mają trudności w
poruszaniu się po budynku. Mała ilość sal powoduje, że zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych odbywają sie w niedostosowanych do tego
celu pomieszczeniach. Mała ilość sal zmniejsza też możliwość prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci z normą edukacyjną. Władze gminy muszą dostosować
się do przepisów ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi od 1.09.2016 roku oddział "0" stanie się oddziałem w przedszkolu, co wymusza podjęcie działań
zapewniających dzieciom odpowiednie warunki do nauki i zabawy. Dane demograficzne wskazują, że liczba dzieci będzie rosła. Grozi to brakiem możliwości
przyjęcia dzieci, co spowoduje że gmina będzie musiała finansować przedszkola niepubliczne. Będzie to miało również niekorzystny wpływ na budżet gminy.
Ograniczony dostęp do infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy i obniżenie jakości kształcenia elementarnego prowadzi do nierówności szans edukacyjnych
dzieci z obszarów wiejskich, pogorszenia warunków życia mieszkańców oraz spadku atrakcyjności i konkurencyjności gminy. Zakres projektu: budynek
przedszkola dobudowany do istniejącej szkoły z pochylnią dla osób niepełnosprawnych; zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

GMINA TRZYDNIK DUŻY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

985 704,92

840 539,79

714 458,81

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2014-12-10

2018-09-28

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Dzierzkowice poprzez budowę przedszkola w m. Terpentyna

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans dzieci z obszarów wiejskich poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy
Dzierzkowice. Realizacja celów głównego i szczegółowych zapewni poprawę jakości życia oraz wpłynie pozytywnie na poziom edukacji mieszkańców Gminy.
Dodatkowo realizacja tak sformułowanego celu pozwoli na rozwiązanie problemów płynących z niedogodności związanych z istniejącą na terenie Gminy luką w
infrastrukturze edukacyjnej. Wszystkie cele są pożądane i oczekiwane do spełnienia. Odbiorcy: mieszkańcy Gminy, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym,
pracownicy istniejącego Samorządowego Przedszkola w Terpentynie, samorząd lokalny, pracownicy UG, lokalni przedsiębiorcy, Projekt zakłada budowę nowego
przedszkola o powierzchni użytkowej ok. 570 m2 parteru, w tym powierzchnię komunikacyjną oraz pomieszczeń sanitarno-higienicznych i technicznych,
związanych obsługą obiektu. Liczba dzieci to 4 oddziały po 15, 18, 20 i 25 dzieci, co daje łączną liczbę 78. Budynek ma powstać na działce nr 207 i 208 w
Terpentynie. Budynek o1 kondygnacji naziemnej, o wysokości min. 3,30 m. Wysokość kondygnacji max. 4,14 m z ociepleniem i warstwą wykańczającą. Obiekt
dostępny dla osób niepełnosprawnych. W odniesieniu do wykorzystania nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych będzie
zastosowane oświetlenie LED oraz solary na części dachu do uzyskiwania ciepłej wody, budynek będzie ogrzewany przy wykorzystaniu pieca gazowego . W
ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania Program funkcjonalno-użytkowy, Studium wykonalności, Dokumentacja techniczna, Nadzór
inwestorski, Roboty budowlane, Promocja projektu oraz w ramach kosztów niekwalifikowanych Wyposażenie i Roboty budowlane. Realizacja projektu pozwoli
na osiągnięcie wskaźników rezultatu zapisanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki
nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 78 os.

GMINA DZIERZKOWICE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

1 841 409,53

1 000 000,00

850 000,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-30

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa Przedszkola Samorządowego w Kamionce.

Przedmiotem projektu jest budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Kamionce o powierzchni użytkowej 678,53 m2 (wraz z zagospodarowaniem jego
RPLU.13.05.00-06-0018/15
otoczenia), przy ul. Kościelnej 6. W ramach projektu przewidziano następujące zadania: 1) budowa Przedszkola Samorządowego - roboty budowlane, branża
sanitarna, instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie, maszynownia pompy ciepła z dolnym źródłem, instalowanie wentylacji, 2) rozbiórka starego budynku
przedszkola oraz budynku gospodarczego, 3) nadzór budowlany, 4) wykonanie tablic informacyjnych, 5) opracowanie ekspertyz technicznych i dokumentacji
projektowej (wraz z kosztorysami) budowy przedszkola oraz rozbiórki starego budynku przedszkola i gospodarczego, 6) opracowanie studium wykonalności.
Celem projektu jest zapewnienie dostępności do usług edukacji przedszkolnej, dla dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez między innymi poprawę warunków lokalowych.
Grupą docelową odbiorców produktów projektu są: - dzieci uczęszczające do przedszkola - 50 osób - dzieci, dla których stworzone zostaną dodatkowe miejsca - 50
osób - nauczyciele i pracownicy obecnie zatrudnieni - 8 osób - nauczyciele i pracownicy, którzy zostaną zatrudnieni poprzez stworzenie nowych miejsc pracy - 6
osób - rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola- rodzice dzieci, dla których stworzone zostaną dodatkowe miejsca. W wyniku realizacji projektu
poprawie ulegnie sytuacji wskazanych grup interesariuszy. Realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia w okresie trwałości wskaźników: 1) rezultatu: "Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej": 100 osób - "Wzrost zatrudnienia we wspieranych
podmiotach": 6 osób 2) produktu: - "Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej": 1 szt.- "Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami": 1 szt. - "Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej": 100 osób

GMINA KAMIONKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

2 743 398,74

999 781,35

849 814,15

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-06-11

2018-10-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę przedszkola w Świdniku

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę przedszkola w Świdniku. Celami
szczegółowymi są: -zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu infrastruktury przedszkolnej, -wyrównanie dysproporcji terytorialnych w zakresie
wychowania przedszkolnego, -poprawa jakości życia mieszkańców gminy Świdnik poprzez przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru
Gminy w zakresie edukacji przedszkolnej. Realizacja celów głównego i szczegółowych zapewni poprawę jakości życia oraz wpłynie pozytywnie na poziom edukacji
mieszkańców Gminy. Dodatkowo realizacja tak sformułowanego celu pozwoli na rozwiązanie problemów płynących z niedogodności związanych z istniejącą na
terenie Gminy luką w infrastrukturze edukacyjnej. Realizacja projektu wywrze istotny wpływ na zidentyfikowany w programie specyficzny wskaźnik rezultatu
odsetek dzieci w wieku 3-4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym, poprzez zwiększenie il.miejsc w przedszkolu, dostosowanych do w/w grupy wiekowej.
Docelowo do przedszkola będzie można przyjąć 54 dzieci. Gr.docelowa realizowanego projektu stanowią mieszkańcy Gm.Świdnik, przede wszystkim rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym oraz dzieci w wieku przedszkolnym, pracownicy istniejącego Przedszkola. W ramach inwestycji przewidziano modernizację i rozbudowę
przedszkola Tęczowy Domek w Świdniku. W ramach projektu planowane są następujące prace:Prace budowlane i hydrauliczne,Przewody
internetu,telefonii,domofonu,monitoringu,Budowa klatki schodowej,Przebudowa łazienki,Oczyszczalnia ścieków,Parking i dr.ewakuacyjne,Doświetlacze
zewn.,Oświetlenie awaryjne LED,Czujki dymu oraz czadu,Zestaw fotowoltaiczny 2kW,Brama z osprzętem,Drzwi wewnętrzne magnetyczne,Barierki stalowe na
balkonach,Gładzie po usunięciu schodów, Wentylacja mechaniczna,Rozbudowa placu zabaw, Hydranty wnękowe, Grafika na ścianach sal dydaktycznych,
Oświetlenie LED do sal, Monitoring,Postawienie stropów,Wyposażenie.

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK TĘCZOWY DOMEK - EDYTA DĄBSKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

477 827,54

404 101,00

282 870,70

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-02-28

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa i przebudowa infrastruktury przedszkoli w Gminie Urszulin

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans dzieci z obszarów wiejskich poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy
RPLU.13.05.00-06-0021/15
Urszulin. Celami szczegółowymi są: wyrównanie dysproporcji terytorialnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zapewnienie dostępu do wysokiej jakości
usług z zakresu edukacji przedszkolnej, poprawa jakości życia mieszkańców gminy Urszulin poprzez przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej
obszaru Gminy w zakresie edukacji przedszkolnej. Całość inwestycji jest związana wyłącznie z celami działania 13.5, tj. z zakresu działań na rzecz poprawy
dostępności do edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu zapisanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
RPO WL Grupa docelowa to dzieci w wieku przedszkolnym. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej to 86 dzieci. Dodatkowo w ramach projektu planowane jest zatrudnienie 1 osoby ze zmarginalizowanej grupy społecznej jaką jest ludność wiejska.
Ponoszone koszty są zgodne z regulaminem konkursu, wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania RPOWL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom I. Zadania przewidziane do realizacji: Studium Wykonalności, Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup
wyposażenia, promocja, nadzory. W ramach robót: 1. Remont budynku przedszkola w Urszulinie wraz z budową placu zabaw instalacją monitoringu instalacją
ostrzegającą przed zagrożeniami instalacją oświetlenia LED fotowoltaiczną oraz solarną. 2.Przebudowa budynku szkoły w Woli Wereszczyńskiej na potrzeby
przedszkola: przebudowa sali, przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa łazienki kompleksowa modernizacja łazienki, przebudowa korytarza i szatni. 3.
Przebudowa budynku szkoły w Wytycznie na potrzeby przedszkola: przebudowa sali, przebudowa łazienki, kompleksowa modernizacja łazienki, przebudowa
korytarza i szatni

GMINA URSZULIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

767 350,00

767 350,00

645 906,73

84,17 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-23

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach

Istotą projektu jest wybudowanie w miejscowości Rakowiska budynku przedszkola (4 oddziały dla maksymalnie 25 dzieci każdy, pomieszczenie dyrektora,
pomieszczenia pomocnicze, sanitariaty) z funkcją świetlicy (sala świetlicy z możliwością wydzielenia od części przedszkolnej za pomocą drzwi). Ponieważ sala
świetlicy znajduje się w budynku przedszkola, w miarę dostępności (tj. o ile nie będzie w danym momencie wykorzystywana jako świetlica) planuje się
wykorzystanie jej w życiu przedszkola - imprezy okolicznościowe (akademia, dla rodziców, teatrzyki itp). W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie
(edukacyjne, wypoczynkowe, zabawki, audio-wideo i komputerowe) oraz wykonany monitoring obiektu. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do form
edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lata (docelowo dzieci w takim wieku stanowić mają pełną obsadę przedszkola). Potrzeba budowy nowego obiektu
uzasadniona jest brakiem bazy lokalowej do wykonania adaptacji na cele przedszkolne - analizowana możliwość wykonania adaptacji budynków szkół
prowadziłaby do zmniejszenia liczby dostępnych miejsc w funkcjonujących punktach przedszkolnych i sumaryczna pozyskana liczba nowych miejsc w
publicznych formach wychowania przedszkolnego nie uległaby znaczącej zmianie - tym samym efektywność projektu byłaby nikła. Analizowano również
możliwość pozyskania budynku do adaptacji na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (poczyniono kroki celem pozyskania budynku na terenie miasta
Biała Podlaska), jednak operacja taka generuje koszty związane nie tylko z pozyskaniem budynku, ale też przebudową i zmianą sposobu użytkowania (w związku z
wiekiem i obecnym sposobem użytkowania budynku) - tak że efektywność kosztowa pozostaje pod znakiem zapytania. Koszt budowy budynku przedszkola daleko
wykracza poza maksymalną dopuszczalną wartość kosztów kwalifikowalnych - do kosztów kwalifikowalnych zaliczone będą koszty budowy części budynku, które
nie związane są z funkcją świetlicy.

GMINA BIAŁA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

1 743 461,33

950 000,00

807 499,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-01-02

2018-05-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole podstawowej w Woli Radzięckiej

Przedmiot projektu stanowi adaptację części istniejącego pomieszczenia na salę przedszkolną. Powstała infrastruktura zgodnie z założeniem przedsięwzięcia
RPLU.13.05.00-06-0024/15
liczyć będzie 14 miejsc dla wychowanków w wieku 3-4 lat (grupa docelowa projektu), o łącznej powierzchni 89,88. Cel główny inicjatywy stanowi zapewnienie
powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych, które skutkuje niwelacją nierówności w dostępie do infrastruktury przedszkolnej dzieci w wieku
3-4. Założeniem projektu jest także poprawa warunków nauczania i możliwości rozwoju dzieci w zakresie edukacji przedszkolnej. Zadaniami przewidzianymi do
realizacji w ramach projektu jest adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń, zakup wyposażenia wpływającego na jakość oraz na atrakcyjność procesu
kształcenia edukacyjnego, a także wprowadzenie rozwiązań mających na celu przygotowanie przedszkola do świadczenia usług w zakresie kluczowych
kompetencji tj. porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, zwiększenie bezpieczeństwa.

GMINA FRAMPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

268 270,00

267 996,94

227 797,39

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-15

2017-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa jakości i bezpieczeństwa nauczania przedszkolnego w gminie Kodeń

Cel główny projektu: zgodnie z tabelą 3.2.2 - dostosowanie stanu technicznego i sanitarnego przedszkola do wymagań prawnych, podniesienie dostępności
edukacji przedszkolnej i zapewnienie miejsc w przedszkolu dla maksimum 75 dzieci Kluczowe rezultaty: utrzymanie 15 miejsc pracy i 75 użytkowników, Kluczowe
produkty: finansowo wsparty 1 obiekt przedszkolny dla 75 odbiorców, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, z usprawnieniami dla osób
niepełnosprawnych, Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym Zadania: Przedmiotem projektu jest budowa budynku przedszkola na działce ewidencyjnej nr
283/4 w Kodniu, ul. Szkolna, w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa nauczania w gminie Kodeń. W zakres inwestycji wchodzi budowa parterowego budynku bez
podpiwniczenia o powierzchni użytkowej ok 500m2 z trzema salami przedszkolnymi, sanitariatami, szatnią, magazynami oraz strefa do wydawania posiłków i dla
personelu. Budynek będzie dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników. Stan techniczny przedszkola musi zostać dostosowany do wymagań
przepisów prawnych, o których mowa w punkcie 1.2.1 (tj.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.08.2010 r. w sprawie rodzajów innych
form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 2010 Nr 161 poz. 1080); Rozporządzenie
(WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U.UE.L 139 z 30.04.2004 r. z późn. zm.);
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) . Inwestycja obejmuje: 1.Roboty
budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu 2.Roboty instalacyjne-sanitarne 3.Roboty instalacyjne-elektryczne i teletechniczne 4.Zakup 4 zestawów
komputerowych.

RPLU.13.05.00-06-0028/15

GMINA KODEŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

2 142 022,13

1 000 000,00

797 000,00

79,70 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-23

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Przedszkola Samorządowe w Biłgoraju - przyjazne dzieciom

Głównym celem projektu jest poprawa do sierpnia 2017 roku dostępu do wysokiej jakości usług publicznej edukacji przedszkolnej w mieście Biłgoraj dla dzieci w
wieku 3-4 lata. Realizacja celu podniesie poziom jakości i komfortu użytkowników oraz norm sanitarnych trzech samorządowych przedszkoli, tj. Przedszkola nr 1,
nr 2, nr 3. Zakres prac projektu obejmuje: Prace modernizacyjne i remontowe przedszkoli (modernizacja podłóg, łazienek i sali gimnastycznej, malowanie sal i
korytarzy, place zabaw z remontem ścieżek na placach, monitoring, instalacje solarne, oświetlenie LED) oraz zakupy wyposażenia przedszkoli (komputery 20 szt.,
podłoga 3 szt. i tablice interaktywne 3 szt., sprzęt nagłośnieniowy 3 kpl., stroje regionalne 3 kpl., meble 3 kpl.). W efekcie realizacji projektu wzrośnie poczucie
bezpieczeństwa w korzystaniu z obiektów (monitoring, uzupełnione ubytki w wyposażeniu, itp.), spadnie ryzyko wypadków, urazów i chorób (nowoczesne place
zabaw, odnowione ścieżki, zmodernizowane łazienki i sale dydaktyczne itp.). Dzięki wyposażeniu w nowoczesny i atrakcyjny sprzęt IT podniesie się atrakcyjność
procesu edukacyjnego i lepsze dostosowanie do potrzeb edukacyjnych i wyzwań współczesnej gospodarki (w 8 kluczowych kompetencjach). Poprawa komfortu
estetycznego infrastruktury wpłynie pozytywnie na odbiór społeczny i lepsze postrzeganie wizerunku przedszkoli w Biłgoraju. Grupę docelową stanowią dzieci
objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-4 uczęszczające do publicznych przedszkoli miasta Biłgoraj, ich rodzice, przyszli rodzice dzieci oraz samorząd
Biłgoraja. Kluczowe rezultaty projektu: Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi - 620 osób/rok. Projekt obejmuje 3
przedszkola zlokalizowane w 4 budynkach: Przedszkole nr 1 przy ul. Długiej (1 budynek), Przedszkole nr 2 przy Alei 400-lecia (1 budynek) oraz ul. Przemysłowej (1
budynek), Przedszkole nr 3 przy ul. Sienkiewicza (1 budynek).

RPLU.13.05.00-06-0031/15

GMINA MIASTO BIŁGORAJ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

1 736 917,02

978 432,11

831 667,29

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2017-04-03

2017-11-17

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans dzieci z obszarów wiejskich poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Cyców.
Realizacja tak sformułowanego celu pozwoli na rozwiązanie problemów płynących z niedogodności związanych z istniejącą na terenie Gminy luką w
infrastrukturze edukacyjnej. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu oraz produktu zapisanych w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO WL. Projekt zakłada rozbudowę, nadbudowę i przebudowę przedszkola w technologii standardowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii. Projekt zakłada instalację ogniw słonecznych i kolektorów słonecznych, które mają służyć odpowiednio: konwersji energii słonecznej na elektryczną oraz
konwersji energii słonecznej na ciepło. Wskaźniki rezultatu: Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej 80 osób Wskaźniki produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej 1 szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami 1 szt. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 80 osób Liczba projektów,
w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 1 szt. W ramach projektu edukacją przedszkolną zostanie objęta
grupa dzieci w wieku 3-4 lata. Grupą docelową projektu są rodzice dzieci w wieku przedszkolnym oraz same dzieci 3-4 letnie. Zadania do realizacji zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym: 1) Roboty sanitarne (część wyłączona do kosztów niekwalifikowanych) 2) Roboty elektryczne 3) Obsługa geodezyjna 4)
Dokumentacja techniczna 5) Nadzór inwestorski 6) Promocja (gadżety promocyjne) 7) Studium wykonalności 8) Tablica informacyjna 9) Roboty budowlane
(niekwalifikowane)

RPLU.13.05.00-06-0033/15

GMINA CYCÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

4 912 682,02

882 869,50

750 439,07

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-06-09

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.13.05.00-06-0017/15

RPLU.13.05.00-06-0019/15

RPLU.13.05.00-06-0022/15

Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny

Przedmiot projektu stanowi budowa przedszkola czterooddziałowego w ramach Centrum Rozwoju Rodziny w Panieńszczyźnie. Budowa Centrum obejmuje trzy
RPLU.13.05.00-06-0035/15
główne części, tj. parterowy budynek żłobka, parterowy budynek przedszkola (wraz z salą doświadczania świata i pracownią artystyczną) oraz piętrowy budynek
biblioteki z salą wielofunkcyjną. Przewiduje się również prace obejmujące zagospodarowanie otoczenia Centrum (m.in. parking, place zabaw i gier zespołowych,
ciągi komunikacyjne, wiata śmietnikowa). Za wydatki kwalifikowane projektu należy uznać jedynie prace budowlane i wyposażenie ww. przedszkola (wyposażenie
sal: doświadczania świata i pracowni artystycznej). Łączna powierzchnia obiektów Centrum wynosi 1947,73m2 w tym powierzchnia budynku przedszkola
1007,75m2. Projekt zakłada utworzenie 100 miejsc przedszkolnych dla wychowanków w wieku 3-4 lat (grupa docelowa projektu). Cel główny inicjatywy stanowi
zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych, które skutkuje niwelacją nierówności w dostępie do ww. infrastruktury.
Założeniem projektu jest także poprawa warunków nauczania i możliwości rozwoju dzieci w zakresie edukacji przedszkolnej. Przewidziany do wsparcia zakup
wyposażenia zagwarantuje wysoką jakość oraz na atrakcyjność procesu kształcenia, a także pozwoli na wprowadzenie rozwiązań mających na celu
przygotowanie przedszkola do świadczenia usług w zakresie kluczowych kompetencji tj. porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym, kompetencji
informatycznych, społecznych i obywatelskich. Projekt zakłada również montaż instalacji solarnej (co pozwoli na znaczne oszczędności w utrzymaniu wspartej
infrastruktury, przy jednoczesnej dbałości o środowisko) oraz instalacji systemów monitoringu na wypadek zagrożeń. Kluczowymi rezultatami projektu są: Liczba
wspartych obiektów inf. przedszkolnej - 1 szt.; Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) 100 osób.

GMINA JASTKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

3 374 999,00

1 000 000,00

796 900,00

79,69 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-17

2019-06-28

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku

Projekt polega na modernizacji istniejącego budynku przedszkola, w celu dostosowania infrastruktury do potrzeb dzieci młodszych (3-4 lata) oraz zabezpieczenia
bezpieczeństwa i komfortu użytkowania (łącznie 50 dzieci). Grupą docelową są również pracownicy przedszkola, w odniesieniu do których inwestycja pozwoli na
zachowanie miejsc pracy (6 EPC). W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania modernizacji budowlanej, instalacyjnej oraz zakupu urządzeń i wyposażenia
dydaktycznego. Zostanie wykonany remont wnętrza, opaska odwadniająca, wymiana instalacji sanitarnej, modernizacja i doposażenie łazienek, modernizacja
kuchni, wymiana sprzętu kuchennego, wymiana mebli w salach zabaw zgodnie z zasadami ergonomii, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana instalacji
hydraulicznej, elektrycznej i grzewczej, wymiana ogrodzenia przedszkola. W zakresie nowoczesnego sprzętu ICT planowana jest instalacja monitoringu
przedszkola, celem zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i personelu, oraz wykluczenia aktów wandalizmu i kradzieży. Zostanie zakupiony sprzęt do prezentacji
multimedialnych, drukarka i ksero do wykorzystania w bieżących zadaniach dydaktycznych.

RPLU.13.05.00-06-0036/15

GMINA DOROHUSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

458 855,49

458 855,49

390 027,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-16

2017-10-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rejowiec poprzez adaptację budynku w Rejowcu przy ulicy
Henryka Dąbrowskiego 1 na potrzeby przedszkola wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu

Przedmiotem proj. jest modernizacja przedszkola w Rejowcu wraz z zakupem wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia. Zapewni to lepszy dostęp
do usług i pozwoli na wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (faktycznie wychowaniem przedszkolnym zostanie objętych 75 dzieci, w tym
powstanie 15 nowych miejsc przedszkolnych), co w konsekwencji doprowadzi do wyrównania szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich. Pośrednio projekt
przyczyni się do poprawy aktywności zawodowej osób wychowujących dzieci, poprzez stworzenie możliwości godzenie życia prywatnego i zawodowego.
Proj.powstał z inicjatywy UG Rejowiec (która działa w imieniu mieszkańców, których problem bezpośrednio dotyczy)z uwagi na słabą dostępność infrastruktury
przedszkolnej. Wynika on z potrzeby mieszkańców. Obecny stan infrastruktury przedszkolnej oraz liczba miejsc dla dzieci 3-4 letnich nie zaspokaja potrzeb
mieszkańców, ograniczając szanse edukacyjne dzieci z obszarów wiejskich, a także utrudniając aktywność zawodową osób wychowujących dzieci. Z uwagi na
bardzo ograniczoną przestrzeń, obecnie przedszkole nie jest przygotowane do świadczenia usług w zakresie kluczowych kompetencji, w szczególności:1)
Porozumiewanie się w języku ojczystym,4) Kompetencje informatyczne,8) Świadomość i ekspresja kulturowa. Grupę docelową projektu stanowią aktualni i
przyszli mieszkańcy gminy Rejowiec w tym bezpośrednio dzieci w wieku przedszkolnym. ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI:-adaptacja istniejącego budynku
przedszkola, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia: komputer stacjonarny- szt.5, Laptop-szt.1, zestaw multimedialny-szt.1, telewizor -szt.2, magiczny
dywan z zestawem gier-szt.1, meble do szatni-szt.10, zestaw meblowy szt.2, Zestaw meblowy z szafkami indywidualnymi-szt.1, kolorowy plac zabaw-szt.1, zestaw
biurowy-szt.1. Wskaźniki opisano w sekcji 3.3. Opis techniczno-technologiczny produktów opisano w SW oraz załącznikach (dokumentacja techniczna,
specyfikacja zakupywanego sprzętu).

RPLU.13.05.00-06-0038/15

GMINA REJOWIEC

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

1 372 817,64

1 000 000,00

850 000,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-25

2018-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach wraz z wyposażeniem. Infrastruktura
wykorzystywana będzie do poprawy dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat, dla łącznej liczby 80 dzieci. Grupą docelową stanowić będą
dzieci w wieku 3-4 lata oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci. Kluczowym rezultatem projektu będzie podniesiony poziom dostępności do infrastruktury
przedszkolnej i wysokiej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej. W ramach projektu zostały przewidziane zadania związane z rozbudową, przebudową
(modernizacją) istniejącego obiektu przedszkolnego oraz zakup niezbędnego wyposażenia, wspomagającego pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, ułatwiając
funkcjonowanie wśród rówieśników, wpływającego na zwiększenie atrakcyjności procesu edukacyjnego. Zostaną zastosowane rozwiązania mające na celu
przygotowanie przedszkola do świadczenia usług w zakresie dwóch kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne.
Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowana zostanie instalacja systemu monitoringu i zabezpieczenia infrastruktury edukacyjnej wraz z otoczeniem na wypadek
zagrożeń. Na potrzeby podejścia zindywidualizowanego do użytkowników infrastruktury, w szczególności dla dzieci mających trudności z nawiązywaniem
kontaktów z powodu zaburzeń mowy zostanie przygotowane oddzielne pomieszczenie logopedyczne.

RPLU.13.05.00-06-0039/15

GMINA CZEMIERNIKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

1 810 839,93

786 782,75

668 765,33

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-01

2017-12-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa budynku użyteczności publicznej - przedszkole z oddziałem żłobka w Piaskach - w tym pomieszczenia przedszkola. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans dzieci ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich poprzez zwiększenie dostępności do edukacji
RPLU.13.05.00-06-0040/15
przedszkolnej na terenie Gminy. Realizacja celów zapewni poprawę jakości życia oraz wpłynie pozytywnie na poziom edukacji mieszkańców. Dodatkowo
realizacja pozwoli na rozwiązanie problemów płynących z niedogodności związanych z istniejącą na terenie Gminy luką. Wszystkie cele są pożądane i oczekiwane
do spełnienia. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu zapisanych w SzOOP RPO WL. Realizacja założonego celu głównego wraz z celami
szczegółowymi pozwoli na osiągnięcie wielu korzyści o charakterze społeczno-gospodarczym. wszystkie nowoutworzone miejsca w przedszkolu będą przeznaczone
wyłącznie dla dzieci 3/4-letnich. Wszystkie koszty kwalifikowane w ramach inwestycji dotyczą wyłącznie działań utworzenia nowych miejsc w przedszkolach dla
dzieci w wieku 3-4 lata. Grupa docelowa: rodzice, wychowawcy pracownicy przedszkola, przedsiębiorcy lokalni. Zadania: Dokumentacja techniczna, Studium
Wykonalności, Nadzór inwestorski, Roboty budowlane przedszkole, tablice informacyjne i pamiątkowe promocja projektu. Powstanie budynek
dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ze stropodachem w technologii tradycyjnej powierzchni użytkowej ok. 969 m2 Należy zapewnić ciągi
komunikacyjne pomieszczenia sanitarno-higieniczne i techniczne, oraz oddział żłobkowy zapewniający miejsce dla 35 dzieci. Liczba pracowników wyniesie 28 os.
Obiekt w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Nowoczesne i energooszczędne rozwiązania techn.obiektu: Instalacja pomp ciepła, Instalacje wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła; Instalacji fotowoltaiczna; Oświetlenie LED W ramach kosztów niekwalifikowanych zostaną zrealizowane Dokumentacja
techniczna (cz. Żłobka), Roboty budowlane przedszkole, Roboty budowlane żłobek Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub
edukacyjnej wspartej w programie (os.) 120

GMINA PIASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

1 925 000,44

999 754,00

849 790,90

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-07-10

2019-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Adaptacja i modernizacja obiektu na terenie Gminy Dęblin wraz z zakupem wyposażenia na cele edukacji przedszkolnej

Celem projektu jest poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Dęblin, poprzez utworzenie 40 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w
wieku 3-4 lat. ZADANIA: wykonanie prac przygotowawczych, robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych, wewnętrznych, instalacji elektrycznych i
informatycznych, instalacji techniki sanitarnej, dostawa, montaż wyposażenia, w tym placu zabaw, koordynacja działań projektowych, zarządzanie projektem,
promocja projektu. Roboty budowlane obejmują: wykonanie izolacji przeciw wilgociowej fundamentów budynku, przebudowę ścianek działowych, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wewnętrznych, remont/wykonanie tynków i malowanie wewnętrznych powierzchni ścian i wymianę podłóg.
WSKAŹNIKI: na poziomie produktów: 1) Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej -1 szt.; 2) Liczna nowo utworzonych miejsc
przedszkolnych(potencjał objętej wsparciem infrastruktury)-40; 3) Liczba zakupionego wyposażenia w obiekcie objętym wsparciem-9szt.; 3) Liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-1 szt.;4) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnospr.-1 szt.; Na poziomie rezultatów: 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy -9 EPC; 2) Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej-40
dzieci w wieku 3-4 lat; GRUPA DOCELOWA: mieszkańcy województwa lubelskiego, dzieci w wielu 3-4 lat. Koszty niekwalif. nie występują. OPIS TECH.EKONOM.obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnospr. Sale terapeutyczne, pokój nauczycielski, szatnie, kuchnia, toalety, 2 sale przedszkolne, pomieszczenie
gospodarcze, magazynek, 2 łazienki dla dzieci z 3 toaletami i brodzikiem. Wyposażenie: nowoczesne, interaktywne i specjalistyczne pomoce do prowadzenia
procesu edukacyjno-wychowawczego, w tym skierowanego dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijające kompetencje kluczowe,
terapeutyczne i rehabilitacyjne.

F.H.U. MIKAD ADAM KRZYSZTOF KAŁASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

605 271,12

605 271,12

423 689,73

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-08-01

2018-08-31

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Infrastruktura przedszkolna na terenie Gminy Głusk

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans dzieci ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich poprzez większą dostępności do edukacji
RPLU.13.05.00-06-0042/15
przedszkolnej na terenie Gminy Głusk. Z uwagi na konieczność zapewnienia dzieciom w wieku 3 i 4 lat miejsc w przedszkolach przez samorządy gminne od 2016 r.,
dla 4-latów zaś od 2017 r. dla 3-latków Gmina Głusk postanowiła utworzyć dodatkowe oddziały przedszkolne z przeznaczeniem dla tych dzieci przy istniejących
szkołach podstawowych. Realizacja inwestycji zakłada dostosowanie (adaptacji) do wymagań ppoż. oraz sanitarno-higienicznych pomieszczeń przeznaczonych
do celów wychowania przedszkolnego w istniejącej bazie oświatowej Gminy Głusk tj. w budynkach Zespołu Szkół w Kalinówce, Zespołu Szkół w Mętowie, Zespołu
Szkół w Wilczopolu oraz w Szkole Podstawowej w Prawiednikach. Zakres robót obejmował będzie wydzielenie części przedszkolnych jako oddzielnych stref
pożarowych, przebudowę sanitariatów i stołówek, remont podłóg w salach przedszkolnych i ciągach komunikacyjnych, wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę
grzejników i opraw oświetleniowych, malowanie adaptowanych pomieszczeń przedszkolnych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (zestawy meblowe,
zestawy multimedialne, zestawy dla nauczycieli, wyposażenie dla dzieci niepełnosprawnych - magiczne dywany, zakup wyposażenia dla dzieci zdolnych telewizorów LED). W ramach przedsięwzięcia planowana jest również budowa nowych placów zabaw przy każdej z w/w szkół oraz system monitoringu na potrzeby
wspartej infrastruktury. W wyniku realizacji projektu wsparte zostaną 4 obiekty infrastruktury przedszkolnej. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami - 4 szt. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 160 osób.
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 160 osób. Główną grupę docelową projektu stanowią
dzieci i ich rodzice.

GMINA GŁUSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

1 050 675,64

949 250,00

806 862,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-16

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej

Celem głównym proj. jest podniesienie dostępności i poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej dzieci z gminy Kłoczew. Cel ten zostanie osiągnięty przez
rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Kłoczewie o skrzydło przedszkolne, w którym utworzone będzie 50 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lata. Kluczowym
rezultatem projektu będzie podniesiony poziom dostępności do infrastruktury przedszkolnej i wysokiej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej. Rezultat ten
zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu, związane z rozbudową budynku szkoły o nowe skrzydło przedszkolne. W jego ramach
powstaną 2 sale przedszkolne dla max. 25 dzieci każda (łącznie 50 nowych miejsc przedszkolnych) wraz z zapleczem sanitarnym i magazynkami. Obie sale będą w
pełni wyposażone uwzględniając potrzeby dzieci w wieku 3-4 lat. Ponadto infrastruktura będąca rezultatem projektu będzie dostosowana do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami. Dla ich lepszego rozwoju i umożliwienia integracji z dziećmi zdrowymi zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne
dedykowane dzieciom niepełnosprawnym. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są dzieci w wieku 3-4 lat z terenu gminy Kłoczew. Są to bezpośredni
użytkownicy infrastruktury przedszkolnej będącej rezultatem projektu. Do grupy docelowej należy także zaliczyć rodziców/opiekunów dzieci. Pomimo, iż nie będą
oni w sposób bezpośredni wykorzystywać rezultatów projektu, to są oni grupą decydującą o tym, czy dzieci podejmą edukację przedszkolną, a zatem czy będą
korzystać z rezultatów przedmiotowego projektu.

RPLU.13.05.00-06-0043/15

GMINA KŁOCZEW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

3 112 974,94

995 676,08

846 324,63

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-04-01

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Dostosowanie i przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Polichnie na potrzeby Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu dostępności infrastruktury przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lata w gminie Szastarka w Polichnie.Cel ten
funkcjonowania oddziału przedszkolnego
zostanie osiągnięty poprzez dostosowanie i przebudowę istniejących pomieszczeń w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Polichnie na potrzeby funkcjonowania
oddziału przedszkolnego,w którym utworzona zostanie sala przedszkolna dla 18 dzieci.Zakres rzecz.projektu obejmuje następujące zadania:roboty budowlane-w
budynki i na zewnątrz(związane z ułożeniem chodnika do nowego wejścia);zakup wyposażenia-wyposażenie i pomoce dydaktyczne niezbędne do funkcjonowania
oddziału przedszkolnego;koszty promocji i zarządzania projektem oraz opracowania dokumentacji(studium wykonalności i dokumentacji techn.).Kluczowym
rezultatem projektu będzie podniesiony poziom dostępności do infrastruktury przedszkolnej i wysokiej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej.Rezultat ten
zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu, związane z adaptacją istniejących pomieszczeń.W jego ramach powstanie 1 sala
przedszkolne dla 18 dzieci (18 nowych miejsc przedszkolnych) wraz z zapleczem sanitarnym.Sala będą w pełni wyposażona uwzględniając potrzeby dzieci w wieku
3-4 lat.Ponadto infrastruktura będąca rezultatem projektu będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,w tym dzieci.Dla ich lepszego rozwoju i
umożliwienia integracji z dziećmi zdrowymi zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne dedykowane dzieciom niepełnosprawnym.Grupą docelową
planowanego do realizacji projektu są dzieci w wieku 3-4 lat z terenu gminy Szastarka.Są to bezpośredni użytkownicy infrastruktury przedszkolnej będącej
rezultatem projektu.Do grupy docelowej należy także zaliczyć rodziców/opiekunów dzieci.Mimo,iż nie będą oni w sposób bezpośredni wykorzystywać rezultatów
projektu,to są oni grupą decydującą o tym,czy dzieci podejmą edukację przedszkolną,a zatem czy będą korzystać z rezultatów przedmiotowego projektu.

RPLU.13.05.00-06-0044/15

GMINA SZASTARKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

195 840,81

180 840,81

153 714,68

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-10-15

2017-10-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.13.05.00-06-0041/15

"Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole"

Celem projektu jest zwiększenie liczby/odsetka dzieci w wieku przedszkolnym objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie-Komarów Osada. Przedmiotem
RPLU.13.05.00-06-0045/15
projektu jest adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach (Zubowice 19, działka nr geod. 505) po wygaszeniu działalności gimnazjum
na potrzeby działalności przedszkola samorządowego. Prace adaptacyjne będą dot. przystosowania pomieszczeń tj. remont, wyposażenie, nadanie parametrów
ochrony przeciwpożarowej, warunków ewakuacji dostosowując ich parametry konieczne dla funkcjonowania przedszkola. Zakres prac obejmuje: projekt
technologii, projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń.
Zaprojektowano zmianę układu funkcjonalnego istniejących toalet i wydzieloną toaletę dla osób niepełnosprawnych. Zakłada się wymianę drabinek do
gimnastyki, zastosowanie pochylni przez zastąpienie istniejących schodów, budowa podestu sceny, wyposażenie sali w urządzenia techniczno-multimedialne
oraz zestawy wyposażenia, wymiana osłony okien, budowę szafy wnękowej na materiały pomocnicze wykorzystywane w celach edukacyjnych. We wszystkich
pomieszczeniach planuje się remont wykończenia ścian, posadzek, wykonanie osłon grzejników, montaż rolet w kasetach ochronnych. Pow. objęta projektem:
372,80m2, kubatura: 1426,0m3. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Komarów-Osada w wieku 3-4 lat. W wyniku realizacji
projektu zostanie wsparty i doposażony 1 obiekt i powstanie 20 nowych miejsc przedszkolnych oraz 6 nowych miejsc pracy (4,75 etatu). Beneficjentami projektu
będzie społeczność Gminy Komarów-Osada, a grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym w wieku 3-4 lat. Koszty kwalifikowalne projektu to 489 747,
30 zł.

GMINA KOMARÓW - OSADA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

458 026,96

435 293,92

369 999,83

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-23

2017-09-29

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa Budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o Oddział Przedszkolny.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu dostępności do infrastruktury przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lata w Gminie Terespol. Cel ten zostanie
osiągnięty przez rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Kobylanach o skrzydło przedszkolne, w którym utworzone będzie 25 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4
lata. Kluczowym rezultatem projektu będzie podniesiony poziom dostępności do infrastruktury przedszkolnej i wysokiej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej.
Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu, związane z rozbudową budynku szkoły o nowe skrzydło przedszkolne. W jego
ramach powstanie 1 sala przedszkolne dla 25 dzieci (25 nowych miejsc przedszkolnych) wraz z zapleczem sanitarnym i magazynkami. Sala będą w pełni
wyposażona uwzględniając potrzeby dzieci w wieku 3-4 lat. Ponadto infrastruktura będąca rezultatem projektu będzie dostosowana do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami, w tym dzieci. Dla ich lepszego rozwoju i umożliwienia integracji z dziećmi zdrowymi zostanie zakupione wyposażenie i pomoce
dydaktyczne dedykowane dzieciom niepełnosprawnym. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są dzieci w wieku 3-4 lat z terenu gminy Terespol. Są
to bezpośredni użytkownicy infrastruktury przedszkolnej będącej rezultatem projektu. Do grupy docelowej należy także zaliczyć rodziców/opiekunów dzieci.
Pomimo, iż nie będą oni w sposób bezpośredni wykorzystywać rezultatów projektu, to są oni grupą decydującą o tym, czy dzieci podejmą edukację przedszkolną, a
zatem czy będą korzystać z rezultatów przedmiotowego projektu.

RPLU.13.05.00-06-0046/15

GMINA TERESPOL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

1 251 074,63

590 000,00

501 500,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-08-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa dostępności do infrastruktury przedszkolnej dla dzieci z terenów wiejskich poprzez utworzenie przedszkola, w
miejsce obecnego punktu przedszkolnego, przy Szkole Podstawowej w Zofiówce, gmina Łęczna

Wnioskowany do dofinansowania projekt polega na dobudowie przedszkola do istniejącego budynku szkoły podstawowej w której obecnie znajduje się punkt
przedszkolny. Zakres inwestycji obejmuje budowę jednokondygnacyjnego obiektu połączonego komunikacyjnie z obecnym budynkiem szkoły. W przedszkolu
powstanie 3 sale lekcyjne (jedna z sal będzie jednocześnie salą rehabilitacyjną - przystosowaną do korzystania przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności),
biblioteka, stołówka z zapleczem kuchennym, pokój dyrektora i nauczycieli, toalety dostosowane do liczby dzieci w tym toaleta przystosowana do dzieci
niepełnosprawnych. Przedszkole realizować będzie bogaty program edukacyjny wdrożony w ramach zrealizowanego projektu z EFS, wzbogacony o dodatkowe
kompetencje: informatyczne, językowe, społeczne, matematyczno-techniczne powstałe w ramach projektu dzięki zakupie środków trwałych. Poprzez realizację
projektu ulegnie poprawie jakość świadczonych usług wczesnej edukacji przedszkolnej dzieci, dzięki czemu zostanie osiągnięty cel główny projektu infrastruktura dostosowana będzie do korzystania przez maksymalnie 75 dzieci, o 30 więcej niż obecnie. Projekt jest adresowany do dzieci grupy wiekowej 3-4
lata, które będą czerpały największe korzyści z rezultatów projektu. Korzyści odczują również Właściciel oraz pracownicy placówki. Powstałe przedszkole
zlokalizowane będzie w budynku jednokondygnacyjnym, dzięki czemu będzie on bardziej dostępny dla dzieci najmłodszych oraz z niepełnosprawnościami,
zostaną podjęte różne kroki aby z powstałej infrastruktury mogły korzystać dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności (poszerzone drzwi, brak progów, łazienka
dostosowana dla dzieci niepełnosprawnych). Ponadto projekt uwzględnia nowoczesne rozwiązanie techniczne wpływające korzystnie na środowisko naturalne instalacja PV (produkcja energii na własne potrzeby, on-grid), energooszczędne oświetlenie LED, wysokiej jakości materiały budowlane o niskim współczynniku
przenikania ciepła.

RPLU.13.05.00-06-0047/15

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW "PRZYJAZNA SZKOŁA"

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

579 256,24

573 647,66

487 600,51

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2015-11-23

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Budowa Punktu Przedszkolnego Mikołajek w Łaszczówce.•

W ramach projektu Punkt Przedszkolny Mikołajek, w miejscowości Łaszczówka (wieś w gminie Tomaszów Lubelski), zostanie wybudowany jeden budynek
usługowy punktu przedszkolnego o powierzchni użytkowej 353,90 m2, z przeznaczeniem na przedszkole dla 25 dzieci. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami. Kolejnymi zadaniami będzie: zakup wyposażenia budynku, zakup wyposażenia placu zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych
niezbędnych do pracy nauczycieli z dziećmi w wieku przedszkolnym. Realizacja projektu zapewnia zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z
terenów wiejskich. Realizacja projektu zapewni realizację kluczowych rezultatów projektu, tj.: - Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy (EPC) - 2
etaty. - Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej - 1 szt. - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 25 osób - Liczba projektów, w których sfinansowano
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. - Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub
infrastruktury edukacyjnej - 25 osób - Liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem - 4 szt. Główną grupę docelową przedszkola stanowią
rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, dla których dzieci brakuje dziś miejsca w przedszkolach lub są zmuszeni do dowożenia dzieci do przedszkoli
zlokalizowanych w mieście Tomaszowie Lubelskim. Grupą docelową projektu są także nauczyciele i wychowawcy przedszkolni, którzy w oparciu o nowoczesną
infrastrukturę, oraz posiadaną wiedzę i doświadczenie, będą przyczyniać się do zmniejszania dysproporcji pomiędzy dziećmi z obszarów wiejskich i miejskich.
Produktem projektu, który powstanie w wyniku jego realizacji, będzie usługa pełnej opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

RPLU.13.05.00-06-0052/15

PUNKT PRZEDSZKOLNY MIKOŁAJEK - MAGDALENA GRABEK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.5. Infrastruktura przedszkolna

Brak poddziałania

956 312,22

646 866,06

452 806,24

70,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-01

2018-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

DOSTOSOWANIE PROFILU SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO DO POTRZEB RYNKU PRACY POPRZEZ BUDOWĘ NOWEGO
OBIEKTU SŁUŻĄCEGO PRAKTYCZNEJ NAUCE ZAWODU PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W RADZYNIU PODLASKIM - ETAP I ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA WARSZTATÓW I PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Celem głównym projektu: zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości edukacji zawod. i ustawicznej w pow.radzyńskim poprzez budowę warszt./pracowni kszt.
zawod. i ustaw. i zakup wyposażenia do ZSP im. Jana Pawła II w R. Podlaskim.ZADANIA: wykonanie robót architekt.-konstrukcyjnych, instalacji sanit., elektr. i
robót drog., dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni zgodnie z rekomendacją na stronie http://www.kowieziu.edu.pl/kziu-ppkwz i, koordynacja
działań w ramach projektu, promocja projektu, zakup materiałów promocyjnych, nadzór nad pracami budowlanymi. Roboty bud. obejmują: budowę budynku
warsztatów kształcenia praktycznego wraz z łącznikiem przy istniejącym budynku ZSP, ogrodzenia terenu oraz parkingu, zjazdu i parkingu z ul.Zabielskiej;
instalacji zewnętrznych: wod-kan, gazu, elektrycznych nn, oświetlenia terenu; budowa zbiornika otwartego odparowującego w miejscowości Radzyń Podlaski.
WSKAŹNIKI/produkty: 1)L.obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnospr.-1 szt.; 2)L.projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień
dla osób z niepełnospr.-1 szt.; 3)L. wspartych obiektów kształcenia zawod.-1 szt.; 4)Potencjał wspartej infrast.1059 os. 5)L. zakupionego wyposażenia w obiekcie
objętym wsparciem-43szt.; Rezultaty: 1) L. nowo utworzonych miejsc pracy -1 EPC; 2) L. utrzymanych miejsc pracy - 86,36 EPC; 3) Rzeczywista l. użytkowników
infrastr. eduk.-159; GR. DOC.: Mieszkańcy woj. lubelskiego, uczniowie i wychowankowie szkół zawodowych, podmioty gospodarcze i instytucje korzystające z
rezultatów projektu z terenu powiatu radzyńskiego. OPIS TECH.-EKONOM. obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnospr. Beneficjent zapewni otwarty i
równoprawny dostęp do infrastr. Nowoczesny sprzęt i wyposażenie ukierunkowane na dostosowanie w jak największym stopniu infrastr. do warunków
rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach eduk. Koszty niekwalif. nie występują.

RPLU.13.06.00-06-0001/16

POWIAT RADZYŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

6 600 000,00

5 393 902,44

2 999 700,00

55,61 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-01-28

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

MIASTO CHEŁM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

5 281 581,00

5 281 581,00

4 489 343,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-08-01

2020-06-30

Pozakonkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm Celem głównym projektu jest "Wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w Mieście Chełm". Projekt dotyczy przebudowy i wyposażenia budynków dydakt.:
RPLU.13.06.00-06-0001/18
Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespołu Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych oraz Filii Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie. Ponadto w
sprzęt wyposażony zostanie Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych, Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz siedz. główna i Filia
nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie. Wyposażenie będzie zgodne ze stand. KOWEZiU. Projekt odpowiada na zdiagn. potrzeby interesariuszy (uczniów
szkół zawod., władz Miasta Chełm, IZ RPO oraz pracodawców w regionie). Wdrożenie zaplanowanych działań tj. roboty budowlane w budynkach dydaktycznych,
zakup wyposażenia oraz promocja projektu umożliwi zwiększenie liczby uczniów i utworzenie nowych kierunków kształcenia w "inteligentnych specjalizacjach"
m.in. tj.: kierowca mechanik 832201, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych 712616 oraz elektromechanik 741201 i 741203. Realizacja zadań nastąpi w
oparciu o: niezbędną dokumentacje techniczną oraz opinie i pozwolenia. Wsparta infrastruktura i wyposażenie dostosowane będą do potrzeb os. z różnymi
formami niepełnosprawności, w przypadku kiedy nie ma przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu przez os. niepełnosprawne. W działaniach
promocyjnych wykorzystywany będzie Internet i serwisy społecznościowe. Wskaźniki projektu: Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury
kształcenia zawodowego 2640 os.; Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego 6 szt., Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami 1 szt., Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) 2640 os. Liczba
zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem 420 szt. Efektywność koszt. objętej wsparciem infrastr. w zakresie opieki nad dziećmi: 1700,51 zł.

Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół
Samochodowych w Lublinie

Celem projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji
diagnostycznej wraz z wyposażeniem. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju systemu efektywnego kształcenia zawodowego, podniesienia jakości oferty
edukacyjnej, lepszego dostosowania kwalifikacji do wymogów rynku pracy i zmniejszenia bezrobocia. Projekt przewiduje budowę dwukondyg. obiektu o kub.
4066 m3 i pow. użyt. 767,45 m2. W obiekcie zaplanowano min.: stanowisko diagnostyczne,3 stanowiska naprawcze dla pojazdów samochodowych, zaplecze
dydaktyczne (4 pom.), pracownie (2 sale lekcyjne), biuro obsługi klienta, zaplecze administracyjne (3 pom. biurowe). W ramach zagospodarowania terenu
zaplanowano min. wykonanie osłony śmietnikowej, utwardzenie terenu umożliwiającego dojście i dojazd do obiektu. Zadania w projekcie: przygotowanie
projektu do realizacji (dokumentacja techniczna, decyzje administracyjne, studium wykonalności), roboty budowlane, zakup wyposażenia, promocja projektu.
Kierunki kształcenia wsparte w wyniku realizacji projektu: tech.poj.samochod. (PKD 45.20.Z,sym.cyfr.zawodu 311513), elektromech. poj.samochod. (PKD
45.20.Z,sym.cyfr.zawodu 741203), mech. poj. samochod. (PKD 45.20.Z,sym.cyfr.zawodu 723103). W ramach projektu zostaną osiągnięte nast. wskaźniki: Liczba
utrzymanych miejsc pracy - 93,93. Liczba wspartych obiektów infrastr. kształcenia zawodow. - 1 szt. Liczba obiektów dost. do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami - 1 szt. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) - 387 osób/rok.
Liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem - 60 szt. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub
infrastruktury edukacyjnej - 377 osób/rok. Planowany całkowity koszt projektu wynosi 4 421 966,79 zł. Grupy docelowe projektu:uczniowie z Lublina i regionu,
nauczyciele, przedsiębiorcy i pracodawcy.

Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim - Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Łukowie

RPLU.13.06.00-06-0002/16

GMINA LUBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

4 709 339,03

3 636 310,43

2 910 436,50

80,04 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-09-14

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Projekt obejmuję poprawę warunków i jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Łukowskiego. Realizowany będzie na obszarze miasta Łuków, na
RPLU.13.06.00-06-0003/16
terenie ZS nr 1 w Łukowie zlokalizowanego przy Alejach Kościuszki 10 w Łukowie(nr działek 7696 i 9742). Swoim zakresem obejmuje przebudowę i remont 2
największych budynków ZS nr 1 w Łukowie warsztatów/pracowni szkolnych, budowę 2 2-kond. budynków warsztatowych, a także rozbiórkę 3 budynków
parterowych (brak możliwości adaptacji, zbyt mała pow. użytkowa, niefunkcjonalność pomieszczeń), a także doposażenie 11 pracowni/warsztatów szkolnych w
nowoczesny sprzęt zgodny z rekomendacjami KOWEZiU . Ponadto infrastruktura szkolna, dzięki realizacji projektu, zostanie dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych, przez co osoby te będą miały łatwiejszy dostęp do nauki w szkole. Wsparte zostaną zawody wpisujące się w inteligentne specjalizacje
województwa lubelskiego (technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk) i istotne dla lokalnego rynku pracy (technik handlowiec).
Podczas realizacji projektu w infrastrukturze szkolnej zostaną wdrożone rozwiązania mające na celu zindywidualizowane podejście do ucznia (prowadzenie zajęć
w mniejszych grupach), pomoc kandydatom na uczniów w wyborze odpowiedniej specjalizacji (np. dni otwarte, wizyty studyjne), a także system śledzenia losów
absolwentów. Dzięki realizacji projektu zostanie wzmocniona współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, zwiększy się zainteresowanie edukacją zawodów i
poprawi się zdawalność egzaminów zawodowych. Spowoduje to zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku
pracy. Kluczowym rezultatem projektu jest rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury, która w 2020r. wyniesie 200 uczniów. Wskaźnik produktu to 4 wsparte
obiekty (2 przebudowane i remontowane + 2 nowe budynki potocznie zwane łącznikami), wyposażone w 125 szt. sprzętu i potencjał wspartej infrastruktury
obejmujący 200 uczniów.

POWIAT ŁUKOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

8 900 498,49

8 270 153,88

3 000 000,00

36,28 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-27

2019-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie
Podlaskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu
Podlaskim. Odpowiedzią na oczekiwania potencjalnych pracodawców jak i uczniów, którzy wybierają naukę w szkołach zawodowych, jest stworzenie warunków
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia/doposażenia warsztatów i pracowni. Zakres projektu obejmuje prace
modernizacyjne istniejącej infrastruktury istniejącej infrastruktury przeznaczonej do kształcenia praktycznego (w tym: roboty rozbiórkowe, instalacyjne, wymiana
oświetlenia na energooszczędne oświetlenie typu LED) oraz zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej w następujących zawodach: Technik mechatronik (symbol cyfrowy zawodu: 311410), Technik elektronik (311408), Technik mechanik (311504),
Ślusarz (722204), Technik informatyk (351203), Technik ekonomista (331403), Technik logistyk (333107) oraz Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
(311515). Przewiduje się także wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ZSE. Kluczowe wskaźniki realizacji projektu to: Liczba wspartych obiektów infrastruktury
kształcenia zawodowego - 6 szt.; Liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem - 112 szt.; Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w
zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 938 os.; Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej - 938 os. Główną grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy województwa lubelskiego w tym uczniowie w wieku powyżej 16 roku życia oraz
podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego współpracujące z ww. placówkami w tym pracodawcy.

POWIAT BIALSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

3 528 411,72

3 489 699,96

2 966 244,96

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-20

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim

Celem głównym projektu jest dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w pow. puławskim. Uzupełnia go cel pomocniczy: poprawa
RPLU.13.06.00-06-0006/16
jakości i efektywności kształcenia zawodowego w pow. puławskim. Do osiągnięcia ww. celów przyczyni się realizacja zadań: *Modernizacja i dostosowanie
pracowni technologii gastronomicznej w SOSW (m.in. dostosowanie stanowisk pracy ucznia, przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan i wentylacji),
laboratorium diagnostyczne i anatomiczno-zootechnicznej w ZS3 (dostosowanie stanowisk pracy ucznia, przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan) oraz p.
fryzjerskiej w ZS1 (dostosowanie stanowisk pracy ucznia, przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan). *Wyposażenie w nowoczesny sprzęt w oparciu o
rekomendacje KOWEZiU 33 pracowni/warsztatów dla 19 zawodów (w tym większość to inteligentne specjalizacje) Zarówno prace modernizacyjne jaki i
wyposażenie przyczynią się do zindywidualizowania podejścia do ucznia (mniejsze grupy uczniów). Projekt obejmuje koszty promocji, prac przygotowawczych,
nadzorów i zarządzania projektem. W ramach projektu wdrożony zostanie system badania losów absolwentów i pomocy kandydatom/uczniom w wyborze
kierunku/specjalizacji. Kluczowym rezultatem projektu jest rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury, która w XII 2019r. wyniesie 1244 uczniów. Wskaźnik
produktu to 8 wspartych obiektów, wyposażonych w 299 szt. sprzętu i potencjał wspartej infrastruktury obejmujący 1258 uczniów. Bezpośrednią grupą docelową
są uczniowie, pośrednio z rezultatów projektu będą korzystali przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie pow. puławskiego, nauczyciele i mieszkańcy. Podstawowym
efektem realizacji projektu jest wzmocniona współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, wzmocnienie kształcenia zawodowego (zwiększenie zdawalności
egzaminów zawodowych) oraz większa popularyzacja szkolnictwa zawodowego. Dzięki projektowi zwiększy się liczba wykwalifikowanych specjalistów w
branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy.

POWIAT PUŁAWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

3 552 818,57

3 552 818,57

3 000 000,00

84,44 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-03-11

2019-05-30

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wyposażenie warsztatów Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu

Projekt zakłada poprawę warunków kształcenia zawodowego dla uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zamościu do
31.08.2018r. poprzez zakup nowego wyposażenia warsztatów, tym samym zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących edukację szkolną. Cel zostanie
osiągnięty przez zakup wyposażenia pracowni dla 2 zawodów:1)trzy zawody na 1 bazie 723310,M.18 (mechanik -monter maszyn i urządzeń),311513 (Technik poj.
sam.),741203 (elektromech.poj. sam.)oraz 2) 712905,B.5,6,7 monter zabudowy i robót wyk. w bud. Projekt dostosowuje infrastrukturę i wyposażenie do
standardów rekomendowanych przez KOWEZiU dla zawodów wynikających z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zaw. Zawody, w jakich będzie szkoliła się młodzież
na warsztatach są wpisane na listę jako sektory ważne dla lokalnego rynku pracy Obiekty wyposażone w nowoczesny sprzęt i mat. będą pomocne we wdrożeniu
systemu rozwiązań mającym na celu pomoc uczniom w zakresie bardziej ind. niż do tej pory. Wszystkie el. posłużą do stworzenia pracowni, które będą
gwarantować pracodawcom lokalnym wykwalif.pracownika. Nastąpi osiągnięcie wskaźnika kl. - liczba wspartych obiektów inf. ksz. zaw. - 1. OHP na stałe
współpr. z pracodawcami lokalnymi, aby baza,która powstaje była jak najbardziej przydatna.To prac. tworzą rynek, na który wyjdą po skończonej nauce
absolwenci OHP. Monitoring absolwentów prowadzony przez pracowników OHP pokazuje,że droga, którą zmierzamy, jest słuszna i zgodna ze współ.
wymaganiami. Przez realizację projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty: - wskaźnik kluczowy rezultatu - liczba nowych miejsc pracy w ilości- 1 osoby; wskaźnik programowy rezultatu bezpośredniego: rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej wzrost z obecnej liczby 266 na 300 osób; - wskaźnik programowy produktu: liczba wspartych obiektó infr. kształ. zawod.w ilości 1 oraz liczba zakupionego
wyposażenia w ilości wskazanej w spec.

LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

471 810,00

394 219,96

335 086,97

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-02-01

2018-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Opolskim

Projekt obejmuję poprawę warunków i jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Opolskiego. Realizowany będzie terenie dwóch gmin miejsko
RPLU.13.06.00-06-0008/16
wiejskich: Opole Lubelskie i Poniatowa. Na nieruchomościach należących do powiatu: Kluczkowice Osiedle 7 działka nr 13/9, Opole Lubelskie, ul. Kolejowa 4,
działka nr 79/13, Poniatowa, ul. Fabryczna 16a, działka nr 429/21. Swoim zakresem obejmuje modernizację infrastruktury szkolnictwa zawodowego, a także
doposażenie 20 pracowni/warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt zgodny z rekomendacjami KOWEZiU. Ponadto infrastruktura szkolna, dzięki realizacji
projektu, zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przez co osoby te będą miały łatwiejszy dostęp do nauki w szkole. Wsparte zostaną zawody
wpisujące się w inteligentne specjalizacje woj.lub.(technik mechanik, technik informatyk, technik ogrodnik), z branży szybkiego wzrostu: technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz ważne dla lokalnego rynku pracy: technik usług fryzjerskich. Podczas realizacji projektu w infrastrukturze szkolnej zostaną wdrożone
rozwiązania mające na celu zindywidualizowane podejście do ucznia (prowadzenie zajęć w mniejszych grupach), pomoc kandydatom na uczniów w wyborze
odpowiedniej specjalizacji (np. dni otwarte, wizyty studyjne, warsztaty umiejętności zawodowych), a także system śledzenia losów absolwentów. Dzięki realizacji
projektu zostanie wzmocniona współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, zwiększy się zainteresowanie edukacją zawodów i poprawi się zdawalność egzaminów
zawodowych. Spowoduje to zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Kluczowym rezultatem projektu
jest rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury, która w 2020r. wyniesie 293 uczniów. Wskaźnik produktu to 3 wsparte obiekty, wyposażone w 217 szt.
sprzętu i potencjał wspartej infrastruktury obejmujący 311 uczniów.

POWIAT OPOLSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

1 904 857,00

1 904 857,00

1 619 128,42

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-04-26

2020-03-31

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja i dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim

Celem gł. jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości oferty eduk. zawod. i ustaw. poprzez modernizację i doposażenie infrastruktury w szkołach
kształcenia zawod. na terenie powiatu krasnostawskiego. ZADANIA:wykonanie prac moder.-adapt. w ZSP Nr 2 w Krasnymstawie tj.: modernizacja 2 sal-pracownie
t. informatyk-351203 oraz warsztatów szkolnych dla zawodów t.mechanizacji rolnictwa i agrotroniki- 311515, t. archit. krajobrazu-314202, adaptacja 3 sal lek.
na pracownie do 2 nowowprowadzonych zawodów:t.optyk- 325302,t.elektryk- 311303 oraz adaptacja 1 pracowni komunikacji w j. obcym ang. i niem.
(branżowym)-wszystkie zawody w szkole (diagnoza potrzeb ZSP 2 str.7). Likwidacja barier poprzez wymianę nawierzchni przy warsztatach szk.; dostawa, montaż i
uruchomienie wyposażenia w pracowniach/warsz. szk. we wszystkich szk. biorących udział w projekcie tj. w ZSP Nr i 1 i 2 w Krasnymstawie oraz w ZSP w
Żółkiewce, zgodnie z rekomendacją KOWEZIU dostępną na stronie http://www.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni;koordynacja działań i promocja
projektu.WSKAŹNIKI : 1)L.obiektów dostosowanych do potrzeb os. z niepełnospr.-1 szt.; 3)L.wspartych obiektów kształcenia zawod.-3 szt.; 4)Potencjał wspartej
infrastruktury-884os. 5)L.zakupionego wyposażenia-56 szt.; Rezultatów:1) L. utrzymanych miejsc pracy-105 EPC;3) Rzeczywista l. użytkowników infrastr. eduk.884os;GR. DOC.:Mieszkańcy woj. lub.,uczniowie i wychowankowie szkół zaw., a także podmioty gospod. i instytucje korzystające z rezultatów projektu z terenu
powiatu krasnost. OPIS TECH.-EKONOM-poprawa warunków lokalowych, technicznych oraz dostępności. Zapewniony otwarty i równoprawny dostęp do infrastr.
Nowoczesny sprzęt i wyposażenie ukierunkowane na dostosowanie do warunków rzeczywistego środowiska pracy zaw., zindywidualizowanego podejścia do
uczniów o specjalnych potrzebach eduk., wzmocnienie kształcenia zawod. poprzez potwierdzenie w systemie egz. zew. umiejętności /kwalifikacji zaw. Koszty
niekwalif. nie występują.

RPLU.13.06.00-06-0009/16

POWIAT KRASNOSTAWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

3 027 198,00

3 027 198,00

2 573 118,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-16

2019-02-28

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Stawiamy na rozwój - modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie

Projekt dotyczy modernizacji infrastruktury dydaktycznej CKP w Chełmie i jej wyposażania zg. ze standardami KOWEZiU, a jego realizacja odpowiada na zdiagn.
potrzeby interesariuszy, tj.:unicz. szkół zawodowych, władz Miasta Chełm,IZ RPO WL 2014-2020 oraz pracodawców w regionie. Celem głównym jest wzmocnienie
systemu kształcenia zawodowego w Mieście Chełm. ZADANIA: -roboty budowlane w budynku CKP przy ul. Granicznej 2 - branża budowlana, -roboty budowlane w
budynku CKP przy ul. Granicznej 2 - branża elektryczna, -zakup wyposażenia do bazy dydaktycznej CKP w Chełmie, -promocja projektu. Przygotowanie
odpowiedniej infrastruktury umożliwi zwiększenie liczby uczniów i utworzenie nowych kierunków kształ. w tzw. inteligentnych specjalizacjach tj.: kierowca
mechanik 832201, mechanik motocyklowy 723107, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych 712616 oraz elektromechanik 741201 i 741203. Realizacja
zadań nastąpi w oparciu o niezbędną dokumentacje techniczną oraz po otrzymaniu stosownych opinii i pozwoleń. Wsparta infrastruktura i wyposażenie
dostosowane będą do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności, w przypadku kiedy nie ma przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu przez
osoby niepełnosp. Prowadzona kampania informacyjna wykorzystywać będzie Internet i serwisy społecznościowe. Wskaźniki projektu: Rzeczywista liczba
użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 710 os.; Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia
zawodowego - 1, Liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem - 168 szt., Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad
dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 710 os., Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1, Efektywność kosztowa wspartych
obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego - 2963950 zł, Efektywność kosztowa objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub
infrastruktury edukacyjnej - 4174,58 zł

RPLU.13.06.00-06-0010/16

MIASTO CHEŁM

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

3 490 000,00

3 487 000,00

2 963 950,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

Celem projektu będzie poprawa atrakcyjności oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do wymagań rynku i pracodawców, tak aby przeciwdziałać zjawisku
przedwczesnego kończenia edukacji na poziomie gimnazjalnym i niższym. Cel ten odpowiada na potrzeby wskazane w "Diagnozie potrzeb uczniów, nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz wyposażenia bazy szkolnictwa zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim". Projekt realizowany w 2 szkołach
zawodowych w Tomaszowie Lubelskim, będzie polegał na zakupie właściwego wyposażenia i infrastruktury adekwatnej do kształcenia w zawodzie:Technik
ekonomista, Technik mechanik, Technik informatyk, Technik hotelarstwa, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz, Technik budownictwa, Monter
zabudowy i robót wykończeniowych, Technik pojazdów samochodowych. Zakres rzeczowy dostosowany będzie do wymogów programowych oraz oczekiwań rynku
i bieżących standardów branżowych, gwarantując atrakcyjność oferty edukacyjnej. Projekt przyczynia się do dostosowania wyposażenia do standardów
rekomendowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) dla zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego. Projekt przyczynia się również do poprawy jakości kształcenia w inteligentnych specjalizacji: biogospodarka ( w zakresie kształcenia w zawodzie
331403 Technik ekonomista). Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół zawodowych, a pośrednio również podmioty gospodarcze i instytucje
korzystające z rezultatów projektu. Rezultaty projektu: Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie infrastruktury edukacyjnej 1078 os/rok;
produkty: Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego 2 szt., Liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem 267 szt.,
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 szt., Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub
infrastruktury edukacyjnej 1435 osób.

RPLU.13.06.00-06-0011/16

POWIAT TOMASZOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

3 017 198,98

3 017 198,98

2 564 619,13

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-23

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych
oraz zakup wyposażenia

Cel główny projektu: Zdobycie praktycznych kompetencji przez uczniów i nauczycieli 3 szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego dopasowanych do potrzeb rynku
pracy przy współudziale pracodawców w procesie praktycznego kształcenia uczniów. Planowane jest poddanie remontowi 5 warsztatów, zakup 136 szt.
wyposażenia, a wsparciem zostanie objętych 507 uczniów. Rzeczywista liczba użytkowników powstałej infrastruktury to 517 osób. Wsparcie uzyskają zawody
zaliczane w RSI do inteligentnych specjalizacji regionu i zawodów ważnych dla lokalnych rynków pracy. Wyposażenia warsztatów szkolnych to nowoczesne,
odzwierciedlające wymogi rynku pracy urządzenia do diagnostyki samochodowej, precyzyjnej obróbki metalu oraz praktycznej nauki zawodu w branży
budowlanej. Działania te skutkować będą zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem edukacji w szkolnictwie zawodowym przez absolwentów szkół
gimnazjalnych, głównie z terenu powiatu biłgorajskiego. Uczniowie szkół objętych projektem (RCEZ, ZSZ i O oraz ZSB i O) stanowią od kilku lat ponad 50%
wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Niesłabnące zainteresowanie młodzieży kształceniem zawodowym stawia przed organem
prowadzącym cel stałego polepszania oferty tych szkół, których absolwenci widzą swoją szansę w szybkim wejściu na regionalny rynek pracy z umiejętnościami
wymaganymi przez pracodawców. Oprócz wyposażenia warsztatów niezbędnym zadaniem jest modernizacja warsztatów kształcenia praktycznego i pracowni
wykorzystywanych w procesie kształcenia i rozwoju kompetencji kluczowych zorientowanych na potrzeby regionalnego rynku pracy. Grupami docelowymi są
mieszkańcy województwa lubelskiego, uczniowie zawodowych szkół powiatu biłgorajskiego, a także podmioty gospodarcze i instytucje korzystające z rezultatów
projektu. Każdy zawód objęty interwencją funduszu zostanie wsparty wyposażeniem warsztatów zgodnym z rekomendacją KOWEZiU. Osiągnięcie celu głównego
projektu przyczynia się do realizacji celu Działania 13.6.

RPLU.13.06.00-06-0012/16

POWIAT BIŁGORAJSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

3 558 652,28

3 174 089,36

2 697 975,94

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-10

2019-09-13

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Edukacja rolnicza na miarę XXI w. modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej i
ZSCKR w Okszowie

Celem gł. projektu jest dostosowanie oferty rolniczego szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy i gospodarki rolnej w woj. lubelskim. Uzupełnia go cel
RPLU.13.06.00-06-0013/16
pomocniczy: Poprawa jakości i efektywności rolniczego kształcenia zawod. Do osiągnięcia ww. celów przyczyni się realizacja zadań: * Modernizacja budynku
warsztatów szkolnych II (ZSCKR w Okszowie), * Budowa hali na sprzęt rolniczy (ZSCKR w Okszowie) i budowa hali namiotowej maszyn (ZSCKR w Leśnej Podlaskiej) z powodu braku możliwości adaptacji istniejącej infrast. - istniejąca infrast. jest w pełni wykorzystana, sprzęt źle zabezpieczony, brak miejsca zadaszonego do
praktycznej nauki zawodu, dostosowanie infrast. do wprowadzenia nowego zawodu), * Wyposażenie w 36 szt. nowoczesnego sprzętu w oparciu o rekomendacje
KOWEZiU 15 pracowni/warsztatów. Zarówno prace modernizacyjne, budowa, jak i wyposażenie przyczynią się do zindywidualizowania podejścia do ucznia
(mniejsze grupy uczniów). Projekt obejmuje koszty promocji, prac przygotowawczych, nadzorów i zarządzania projektem. W każdej ze szkół wdrożony zostanie
system badania losów absolwentów i pomocy kandydatom/uczniom w wyborze kierunku/specjalizacji. Rezultatem projektu jest rzeczywista liczba użyt. Infrast.,
(XII 2019r) - 318 uczniów (wzrost o 64 os. od 2016r.). Wskaźnik produktu to 10 obiektów, wyposażonych w 36 szt. sprzętu i potencjał wspartej infrast. - 284 os.
Grupą docelową są uczniowie, z rezultatów projektu będą korzystali rolnicy i firmy z pow. bialskiego i chełmskiego, nauczyciele i mieszkańcy. Efektem projektu jest
wzmocniona współpraca z pracodawcami, zwiększenie zdawalności egz. zaw. Zwiększy się również liczba wykwalifikowanych specjalistów w branżach
pożądanych na lokalnym rynku pracy (biogospodarka). Zawody wsparte w projekcie to: 314207 technik rolnik, 311515 technik mechanizacji rolnictwa i
agrotroniki, 311512 technik mechanizacji rolnictwa, 343404 technik żywienia i usług gastronomicznych ,324002 technik weterynarii.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

3 524 297,83

3 524 297,83

2 995 653,13

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-17

2018-12-30

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego (w zawodach wg kodów: Technik mechanizacji rolnictwa 311512 / K1,K2. Technik pojazdów
samochodowych 311513/ K1,K2,K3. Mechanik pojazdów samochodowych 723103/K1, Pszczelarz i technik pszczelarz 314206 Technik żywienia i usług
gastronomicznych 343404) poprzez prace modernizacyjne i zakup wyposażenia ukierunkowany na realizację ww. założeń. Wspartych zostanie 5 obiektów
infrastruktury kszt. zaw. objętych robotami budowlanymi oraz doposażonych w środki trwałe niezbędne do prowadzenia procesu edukacyjnego,
wykorzystywanych w procesie kształcenia i rozwoju kompetencji kluczowych zorientowanych na potrzeby regionalnego rynku pracy. Obiekty: ZS w Bełżycach - ul.
Bychawska 4, działki 1031, 1184. ZSZ Nr 1 im. H. Dobrzańskiego w Bychawie - ul. W. Reymonta 4b, działka 611. ZSRCKP w Pszczelej Woli, działka 1138/19. Zespół
STR w Piotrowicach, działka 240/5. ZSP w Niemcach - ul. Różana 8, działki 2768/5, 2768/6, 2768/7. Rezultaty projektu opisano liczbowo w sekcji wskaźników.
Grupa docelowa Uczniowie szkół zawodowych, Nauczyciele zawodów Pracodawcy i przyszli klienci (w okresie trwałości projektu w sferze oddziaływania
projektu). Zadania przewidziane do realizacji: - modernizacje ograniczające zużycie energii (wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Bełżycach i
Niemcach), , instalacje fotowoltaiczne (Bełżyce i Niemce), - montaż analizatora spalin, dymomierza oraz testera diagnostycznego OBDII (Bychawa) - zakup
wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych i warsztatów kształcenia zawodowego, - prace modernizacyjne i dostosowawcze istniejącej infrastruktury w
szkołach, - wdrażanie narzędzi opartych na TIK (platformy/chmury edukacyjne itp.) - wyposażenie pracowni w stanowiska komputerowe ze specjalistycznym
oprogramowaniem.

POWIAT LUBELSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

2 999 593,79

2 932 373,23

2 492 517,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-06-29

2019-01-30

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego"

Projekt obejmuję poprawę warunków i jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Janowskiego. Realizowany będzie na obszarze miasta Janów Lubelski, RPLU.13.06.00-06-0015/16
na nieruchomościach należących do powiatu: działka nr 3163/3 - ZST w Janowie Lubelskim (ul.Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski) oraz działka nr 3300/6 - ZS w
Janowie Lubelskim (ul. Wyszyńskiego 33, 23-300 Janów Lubelski). Swoim zakresem obejmuje modernizację infrastruktury szkolnictwa zawodowego, a także
doposażenie 10 pracowni/warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt zgodny z rekomendacjami KOWEZiU. Ponadto infrastruktura szkolna, dzięki realizacji
projektu, zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przez co osoby te będą miały łatwiejszy dostęp do nauki w szkole. Wsparte zostaną zawody
wpisujące się w inteligentne specjalizacje woj.lub.(technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik technologii drewna, technik
leśnik), z branży szybkiego wzrostu:technik budownictwa i istotne dla lokalnego rynku pracy (technik hotelarstwa). Podczas realizacji projektu w infrastrukturze
szkolnej zostaną wdrożone rozwiązania mające na celu zindywidualizowane podejście do ucznia (prowadzenie zajęć w mniejszych grupach), pomoc kandydatom
na uczniów w wyborze odpowiedniej specjalizacji (np. dni otwarte, wizyty studyjne), a także system śledzenia losów absolwentów. Dzięki realizacji projektu
zostanie wzmocniona współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, zwiększy się zainteresowanie edukacją zawodów i poprawi się zdawalność egzaminów
zawodowych. Spowoduje to zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Kluczowym rezultatem projektu
jest rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury, która w 2020r. wyniesie 545 uczniów. Wskaźnik produktu to 2 wsparte obiekty, wyposażone w 18 szt. sprzętu
i potencjał wspartej infrastruktury obejmujący 587 uczniów.

POWIAT JANOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

2 989 056,99

2 469 256,11

2 098 867,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-05

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego

Celem gł. proj. jest "Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie kraśnickim", uzupełnia go cel pomocniczy "Poprawa jakości RPLU.13.06.00-06-0016/16
i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie kraśnickim". Do osiągnięcia celów przyczyni się realizacja zadań: 1) budowa warsztatów kształcenia
praktycznego przy istniejącym budynku ZS nr 3 - brak możliwości adaptacji istniejącego budynku, ze względu na jego zły stan techniczny, a adaptacja do
obowiązujących standardów byłaby trudna technologicznie i nieuzasadniona ekonomicznie, prace zewn.: przyłącze wod.-kan. i kablowe eN, przebudowa kabli
elektroenerget., dojazd do bram garażowych, odwodnienie, zieleń; 2) modernizacja bud. z którym nowe warsztaty będą połączone dla potrzeb pracowni kształcenia
praktycznego i budowa łącznika; 3) zakup wyposażenia dla ZS nr 3 zgodnego z rekomendacjami KOWEZiU. Prace budowlane, modernizacyjne i wyposażenie
przyczynią się do zindywidualizow. podejścia do ucznia (nauka w mniejszych grupach). Proj. wspiera 7 zawodów. Projekt obejmuje również koszty promocji, prac
przygotowawczych, nadzoru inwestorskiego i zarzadzania. W ramach proj. będzie wdrożony system śledzenia losów absolwentów i pomocy kandydatom w
wyborze kierunku. Rezultatem proj. jest rzeczywista liczba użytkowników infrastr. w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej, która w grudniu
2020 r wyniesie 415 os. Wsparte zostaną produkty: 415 uczniów, którzy będą korzystać z wybudowanej, zmodernizowanej i doposażonej infrastr. w grudniu 2019
r, 1 obiekt infrastr. kształcenia zaw., 1 obiekt dostosowany do osób niepełnospr. oraz 44 szt. wyposażenia, w większości nowoczesnego, dostosow. do potrzeb
rynku pracy i pracodawców. Bezpośrednią grupą docelową proj. są uczniowie ZS nr 3 oraz nauczyciele, pośrednio z rezultatów projektu będą korzystali
przedsiębiorcy z terenu powiatu i mieszkańcy. Efektem realizacji proj. będzie wzmocniona współpraca z przedsiębiorc. i zwiększ. zdawalności egzaminów
zawodowych.

POWIAT KRAŚNICKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

6 064 569,94

4 858 994,26

3 000 000,00

61,74 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-02

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.13.06.00-06-0005/16

RPLU.13.06.00-06-0007/16

RPLU.13.06.00-06-0014/16

Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim

Celem głównym projektu jest "Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie włodawskim", uzupełnia go cel pomocniczy
RPLU.13.06.00-06-0017/16
"Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim". Do osiągnięcia ww. celów przyczyni się realizacja zadań: modernizacja
pracowni/warsztatów W ZSZ nr 1 i II LO i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie (m.in. modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym
montaż kranów bezdotykowych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (montaż nagrzewnicy powietrza c.o., instalacja wymiennika ciepła, modernizacja
instalacji wentylacyjnej, posadzek, ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów, montaż rolet, modernizacja instalacji technicznej, elektrycznej w
tym serwerowni, wymiana oświetlenia na LED, montaż instalacji klimatyzacyjnej, wykonanie podjazdów z placem manewrowym do nauki jazdy), zakup
wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych zgodnego z rekomendacjami KOWEZiU dla ZSZ nr 1 i II LO oraz dla SOSW, prace przygotowawcze (dokum.
techniczna, studium wykonalności), dokumentacja przetargowa, promocja projektu (tablica informacyjna/pamiątkowa, naklejki na wyposażenie), zarządzanie
projektem, nadzór inwestorski. Kluczowym rezultatem projektu jest rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub
infrastruktury edukacyjnej, która rok po zakończeniu realizacji projektu wyniesie 300 użytkowników. Wsparte zostaną następujące produkty: 300 uczniów, którzy
będą korzystać ze zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury w grudniu 2019 r., 4 obiekty infrastruktury kształcenia zawodowego, 4 obiekty dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 203 szt. wyposażenia, w większości nowoczesnego, dostosowanego do potrzeb pracodawców. Bezpośrednią grupą
docelową projektu są uczniowie szkół zawodowych oraz nauczyciele, pośrednio z rezultatów projektu będą korzystali przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie
powiatu włodawskiego i mieszkańcy.

POWIAT WŁODAWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

3 526 020,40

3 526 020,40

2 997 117,34

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-01

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w ramach medycznych szkół policealnych, dla których organem
RPLU.13.06.00-06-0018/16
założycielskim jest Województwo Lubelskie. Odpowiedzią na oczekiwania potencjalnych pracodawców jak i uczniów, którzy wybierają naukę w szkołach
zawodowych, jest stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia/doposażenia warsztatów i pracowni.
Zakres projektu obejmuje zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej dla następujących
pracowni: anatomiczna, masażu (zawód: technik masażysta/symbol cyfrowy zawodu:325402); anatomiczna, opiekuńczo-higieniczna (opiekun medyczny/532102);
opiekuńczo-higieniczna (opiekun osoby starszej/341202);kosmetyczna (tech. usług kosmetycznych/514207); aparatury medycznej, informatyki medycznej (tech.
elektroniki i informatyki medycznej/311411); dekontaminacji medycznej (tech. sterylizacji medycznej/321104); pomiarów akustycznych (protetyk
słuchu/321401); rentgenodiagnostyki (tech. elektroradiolog/321103); anatomiczna, protetyczno-ortodontyczna, gabinet dentystyczny (tech.
dentystyczny/321402); anatomiczna (higienistka stomatologiczna/325102). Kluczowe wskaźniki realizacji projektu to: Liczba wspartych obiektów infrastruktury
kształcenia zawodowego - 9; Liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem - 436 szt.; Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w
zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 4793 os.; Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej - 4793 os. Główną grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy województwa lubelskiego w tym uczniowie w wieku powyżej 18 roku życia, którzy
ukończyli szkołę ponadgimnazjalną, (liceum ogólnokształcące, technikum lub inną równorzędną) i podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego współpracujące z
ww. placówkami w tym pracodawcy.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

2 952 390,00

2 952 390,00

2 509 531,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-24

2020-01-31

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez powiat świdnicki

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół w Piaskach oraz w Powiatowym
Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku. Odpowiedzią na oczekiwania potencjalnych pracodawców jak i uczniów, którzy wybierają
naukę w szkołach zawodowych, jest stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia/doposażenia
warsztatów i pracowni. Zakres projektu obejmuje prace modernizacyjne istniejącej infrastruktury istniejącej infrastruktury przeznaczonej do kształcenia
praktycznego (w tym: roboty modernizacyjne, instalacyjne, wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie typu LED) oraz zakup wyposażenia zgodnego z
rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w następujących zawodach: Technik mechanik (symbol cyfrowy zawodu:
311504), Operator obrabiarek skrawających (722307), Technik awionik (315316), Technik mechanik lotniczy (315317), Technik informatyk (351203), Technik
ekonomista (331403), Technik pojazdów samochodowych (311513), Mechanik pojazdów samochodowych (723103), Mechanik motocyklowy (723107), Kierowca
mechanik (832201), Technik usług fryzjerskich (514105). Przewiduje się także wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy PCEZ. Kluczowe wskaźniki realizacji
projektu to: Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego - 3 szt; Liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem - 118
szt.; Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 635 os.; Potencjał objętej wsparciem
infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 659 os. Główną grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy województwa
lubelskiego w tym uczniowie w wieku powyżej 16 roku życia oraz podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego współpracujące z ww. placówkami w tym
pracodawcy.

RPLU.13.06.00-06-0019/16

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

3 524 231,59

3 495 888,04

2 971 504,83

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-06-20

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim

Projekt polegał będzie na modernizacji posiadanych budynków oraz ich wyposażenia w sprzęt dydaktyczny (zgodny ze Standardami KOWEZiU) niezbędny na
potrzeby kształcenia zawodowego młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym i dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego, będących uczniami dwóch zespołów
szkół, prowadzonych przez Powiat Łęczyński: Zespołu Szkół Górniczych (ZSG) w Łęcznej, przygotowujących m.in.do zawodów: technik górnictwa podziemnego,
mechanik ,elektryk; oraz Zespołu Szkół Rolniczych (ZSR) w Kijanach, przygotowujących m.in. do zawodów: technik mechanizacji rolnictwa, tech. rolnik, rolnik,
tech.architektury krajobrazu, tech. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów, kierowca-mechanik, tech.żywienia i usług gastronom.,
kucharz, cukiernik. Wykonana zostanie adaptacja na potrzeby utworzenia pracowni szkolnych 6 budynków (4 budynków w ZSR w Kijanach oraz 2 hal w ZSG w
Łęcznej) oraz modernizacja 2 budowli, tj. placu warsztatowego wraz z remontem stanowiska do mycia pojazdów oraz wykonaniem placu manewrowego do nauki
jazdy, dla szkolnego ośrodka szkolenia kierowców kat. B, T. W ramach adaptacji budynków zostaną utworzone nowe pracownie nauki praktycznej zawodu, wraz z
zapleczem sanitarnym, dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami, wykonana zostanie niezbędna infrastruktura na potrzeby nowych urządzeń np, sieć
elektryczna, instalacje c.o. oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej. Do pracowni szkolnych zakupione zostanie
wyposażenie: maszyny i urządzenia, w tym komputery do pracowni informatycznej, wspomagające naukę zastosowania nowoczesnych technologii i i programów
informatycznych w nauczanych zawodach. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę szkolną zwiększy się poziom zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych,
którzy będą mogli nabywać kwalifikacje i doświadczenie praktyczne poszukiwane na rynku przez pracodawców. Szkoły objęte posiadają umowy z pracodawcami
na praktyki w ich przedsiębiorstwach.

RPLU.13.06.00-06-0020/16

POWIAT ŁĘCZYŃSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

3 137 299,45

3 137 299,45

2 666 704,53

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-17

2019-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego

Przedmiotem projektu jest realizacja przedsięwzięcia z zakresu remontu i wyposażenia w nowoczesny sprzęt Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz
Zespołu Szkół nr 2 znajdujących się w Lubartowie. Projekt ma na celu poprawę warunków pracy oraz wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania, poprzez
doposażenie pracowni przedmiotowych w nowy sprzęt, co pozwoli zarówno nauczycielom jak i uczniom w bardziej aktywny sposób realizować proces nauczania
i uczenia się. Realizacja projektu polegająca na remoncie i wyposażeniu Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie i Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,
prowadzące do poprawy warunków nauczania i podniesienia jakości edukacji uczniów szkół zawodowych w obszarze kompetencji kluczowych. Grupę docelową
stanowią uczniowie technikum zawodow. i klas zawodowych oraz kadra nauczycielska z RCEZ i ZS nr2. Zadania przewidziane w ramach projektu to: 1)
Dokumentacja projektowa, 2) Studium wykonalności, 3) Prace moderniz. pracowni i warsztatów RCEZ i ZS nr 2, 4) Wyposażenie pracowni i warsztatów RCEZ, 5)
Wyposażenie pracowni i warsztatów ZS nr 2, 6) Nadzór inwestorski, 7) Promocja projektu-zakup tablic informacyjnych, 8) Promocja projektu-zakup tablic
pamiątkowych, 9)Promocja projektu-ogłoszenia prasowe, 10) Zarządzania projektem. Kody zawodów w RCEZ: technik elektronik 311408, technik budownictwa
311204, technik mechanik 311504, technik handlowiec 522305, technik ekonomista 331403, elektromechanik 741201, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie 712905, pozostałe: murarz-tynkarz 711204, ślusarz 722204, mechanik pojazdów samochodowych 723103, piekarz 751204,
fryzjer 514101, kucharz 512001, wędliniarz 751107, cukiernik 751201, dekarz 712101, blacharz samochodowy 721306, lakiernik 713201, elektromechanik
pojazdów samochodowych 741203, stolarz 752205, sprzedawca 522301, elektryk 741103, krawiec 753105, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
712616.; kody dla ZS nr 2: technik informatyk: 351203.

RPLU.13.06.00-06-0021/16

POWIAT LUBARTOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

3 901 426,98

3 718 624,30

2 983 248,40

80,22 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-01

2018-10-31

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim

Celem głównym proj. jest "Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie ryckim". Cel pomocniczy: "Poprawa jakości i
efektywności kształcenia zawodowego w powiecie ryckim". W ramach proj. zaplanowano zadania, które doprowadzą do osiągnięcia celu gł.: modernizacja
pracowni/warsztatów w ZSZ nr 1 w Rykach, ZSZ nr 2 w Rykach, ZSZ nr 1 w Dęblinie i ZSZ nr 2 w Dęblinie (m.in. roboty posadzkarskie, stolarka budowlana - likw.
barier architekt., roboty elektryczne, roboty tynkarskie i malarskie, modernizacja łazienki i WC, likwidacja barier architektonicznych, ścianki działowe podział
pomieszczenia - dostosow. do indywid. pracy z uczniem, wentylacja i klimatyzacja); w ramach prac zewnętrznych: remont podjazdu dla niepełnospr. w ZSZ nr 1 w
Rykach i modernizacja wejścia do bud. w ZSZ nr 2 w Rykach; zakup wyposażenia pracowni i warsztatów zgodnego z rekomendacjami KOWEZiU dla ZSZ nr 1 w
Rykach, ZSZ nr 2 w Rykach, ZSZ nr 1 w Dęblinie i ZSZ nr 2 w Dęblinie, promocja projektu (tablica informacyjna/pamiątkowa, naklejki na wyposażenie), zarządzanie
projektem, nadzór inwestorski. Projekt wspiera 18 zawodów (tech. ekonomista w 2 ZSZ) Kluczowym rezultatem projektu jest rzeczywista liczba użytkowników
infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej, która rok po zakończeniu realizacji proj. wyniesie 877 użytkowników. W ramach
projektu wsparte zostaną produkty: 870 użytkowników (uczniów, którzy będą korzystać ze zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury) w momencie
zakończenia realizacji projektu, 9 obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego w tym 49 pracowni i warsztatów, 4 obiekty dostosowane do osób
niepełnosprawnych oraz 237 sztuk wyposażenia, w większości nowoczesnego, dostosowanego do potrzeb lokalnych pracodawców. Bezpośrednią grupą docelową
projektu są uczniowie szkół zawod. oraz nauczyciele, pośrednio z rezultatów projektu będą korzystali przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie powiatu ryckiego i
mieszkańcy.

RPLU.13.06.00-06-0022/16

POWIAT RYCKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

3 599 771,13

3 496 885,50

2 972 352,67

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-05-30

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej.

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych działających w ramach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
RPLU.13.06.00-06-0025/16
(Technikum nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1) oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 (Technikum nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2) w Białej
Podlaskiej. Projekt obejmuje roboty budowlane i zakupy wyposażenia na potrzeby działalności edukacyjnej. Roboty służą poprawie warunków korzystania z
obiektów przez wszystkich użytkowników i adaptacji pomieszczeń pod nowy sprzęt. Projekt przygotowany został we współdziałaniu z podmiotami z otoczenia społgosp. szkół - pracodawcami (rekomendowali oni wyposażenie przeznaczone do zakupu celem dostosowania oferty szkoły do wymagań rzeczwysitego środowiska
pracy - ZSZ nr 2). Zawarto umowy z ww. podmiotami - będą współdziałać przy opracowaniu programów nauczania, organizacji staży i praktyk, poprawie jakości
organizacji praktycznej nauki zawodów i organizacji szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Pośród korzystających z wspieranej infrastruktury 48% procent uczniów
ZSZ nr 1 (546 osób) oraz 82% z ZSZ nr 2 (481 osób) odbywa praktyki u pracodawców (łącznie 60% uczniów objętych projektem). Zawody objęte projektem (wg.
kodu): - ZSZ nr 1: 343404, 513101, 422402, 351103, 522305, 333108, 331403, - ZSZ nr 2: 311204, 311911, 351103, 742114, 311513, 311930. Zawody objęte
projektem wpisują się w inteligentne specjalizacje z RSI WL (technik mechatronik, teleinformatyk w obszarze Informatyka i automatyka), sektory szybkiego
wzrostu oraz branże ważne dla lokalnego rynku pracy. Efekty: "Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego": 6; "Liczba zakupionego
wyposażenia w obiektach objętych wsparciem": 205; "Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami": 4; "Potencjał objętej
wsparciem infrastruktury lub infrastruktury edukacyjnej": 1 911; "Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury lub infrastruktury edukacyjnej": 1 612.

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.6. Infrastruktura kształcenia
zawodowego i ustawicznego

Brak poddziałania

3 829 267,10

3 191 738,63

2 712 977,83

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-05-06

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

TIK i eksperymenty,to Twórczość i kompEtencje

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji i wzrost efektywności procesu kształcenia poprzez włączenie narzędzi wspomagających metodę eksperymentu i
rozwoju kluczowych kompetencji w obszarach TiK, z uwzględnieniem rozwoju kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności pracy zespołowej. Celem jest aby
uczniowie uzyskali możliwość i podstawę do dalszego pod noszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia się przez całe życie oraz do sprawnego
funkcjonowania na rynku pracy. Realizacja projektu pozwoli na skuteczne podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców w przyszłości, a tym samym
przeciwdziałać będzie zjawiskom wykluczenia społecznego i ubóstwu. Grupą docelową w projekcie są uczniowie Szkoły Podstawowej w Snopkowie -169 uczniów
(w tym 78 M i 91K). Projekt zakłada zakup wyposażenia określonego w wykazie pomocy dydaktycznych określonego przez MEN, stanowiącym załącznik do
regulaminu konkursu. W ramach projektu planowany jest zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni przyrodniczej i matematycznej obejmujących globusy,
mapy, modele, odczynniki chemiczne i sprzęt do pomiarów i obserwacji etc. W zakresie infrastruktury IT planuje się zakup zestawów komputerowych wraz z
oprogramowaniem, infrastruktury wydruku i wizualizacji oraz oprzyrządowanie sieciowe i infrastrukturę bezpieczeństwa (UPS).W wyniku realizacji projektu
zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: Liczba utrzymanych miejsc pracy- nie dotyczy; liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej - wartość
docelowa 1; potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej- wartość docelowa 169 (91K, 78M);
rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej- wartość docelowa 169; liczba zakupionego
wyposażenia w obiektach objętych wsparciem- wartość docelowa 8 kompletów

GMINA JASTKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

228 441,93

207 079,03

176 017,16

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-30

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół ogólnokształcących dla których Powiat Krasnostawski jest organem prowadzącycm
w celu poprawy jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych

Celem głównym jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym na terenie powiatu krasnostawskiego RPLU.13.07.00-06-0006/16
poprzez zakup wyposażenia do pracowni szkolnych ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych i ICT).
Ponadto wdrożone rozwiązania ułatwiają zastosowanie nauczania eksperymentalnego, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
ZADANIA: Koszty przygotowawcze, Zakup wyposażenia do pracowni szkolnych I LO, Zakup wyposażenia do pracowni szkolnych II LO w Krasnymstawie, zarządzanie
projektem i promocja projektu. W wyniku realizacji projektu wsparte zostaną 2 obiekty infrastruktury edukacji ogólnej, zakupione zostanie wyposażenie
gwarantujące wysoką jakość kształcenia, który bezpośrednio wpisuje się w szczegółowy katalog wyposażenia pracowni szkolnych określony przez MEN
udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.men.gov.pl w ilości 11 szt. środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 3500,00 zł. Zostaną
utrzymane obecne miejsca pracy - 56,1 EPC, przewidziana rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury wyniesie 520 osób. GR. DOCELOWA: Mieszkańcy woj.
lubelskiego, uczniowie i wychowankowie szkół ponadgimnazjalnych ogólnych. OPIS TECH.-EKONOM-poprawa, jakości kształcenia oraz dostępności do wysokiej
jakości oferty edukacyjnej. Beneficjent zapewni otwarty i równoprawny dostęp do infrastruktury. Koszty niekwalifikowane nie występują.

POWIAT KRASNOSTAWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

529 149,33

476 564,58

405 079,89

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-08-10

2018-07-28

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Nauczanie eksperymentalne w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej "Droga ku przyszłości"

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji i wzrost efektywności procesu kształcenia poprzez włączenie narzędzi wspomagających metodę eksperymentu i
RPLU.13.07.00-06-0008/16
rozwoju kluczowych kompetencji w obszarach TiK, z uwzględnieniem rozwoju kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności pracy zespołowej w Zespole Szkół
nr 4 w Białej Podlaskiej. Celem jest aby uczniowie uzyskali możliwość i podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia się
przez całe życie oraz do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. Realizacja projektu pozwoli na skuteczne podniesienie kompetencji zawodowych
mieszkańców w przyszłości, a tym samym przeciwdziałać będzie zjawiskom wykluczenia społecznego i ubóstwu. Cel zostanie osiągnięty poprzez polepszenie bazy
dydaktycznej i wyposażenia pracowni przedmiotowych w sprzęt, urządzenia i inne pomoce dydaktyczne pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych. Nowoczesny sprzęt podniesie atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć, co wpłynie pozytywnie na osiągnięcia dydaktyczne szkoły. Konieczne jest
doposażenie szkoły w narzędzia TIK, aby rozwijać w pełni kompetencje uczniów. Wyposażenie szkoły w dodatkowy sprzęt w połączeniu z najnowszymi programami
i systemami informatycznymi pozwoli uczniom na pozyskiwanie, przetwarzanie, komunikowanie i korzystanie z informacji oraz łączenie wiedzy z różnych dziedzin.
Projekt przyczynia się do dostosowania wyposażenia zgodnie ze standardami zaleceniami MEN. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół kształcenia
ogólnego w Mieście Biała Podlaska. Rezultaty Projektu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej - 1 szt. , Liczba zakupionego wyposażenia w
obiektach objętych wsparciem - 58szt./kpl, Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt., Potencjał objętej wsparciem
infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) - 700 os., Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakr. ... - 700
os/rok.

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

424 188,99

411 782,99

350 015,53

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-08-04

2018-12-14

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Projekt ma na celu poprawę warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont
budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych. Rezultatami projektu będą: - podniesienie jakości kształcenia, - dostosowanie obiektu do potrzeb
osób niepełnosprawnych, - kształtowanie obywatelskiego, kreatywnego i przedsiębiorczego społeczeństwa. Adresatami projektu są: mieszkańcy województwa
lubelskiego, spoza regionu, uczniowie obecnie uczęszczający, potencjalni uczniowie. W ramach projektu będą: 1) wykonane prace remontowe, modernizacyjne
m.in. wymiana instalacji sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej, wymiana instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemu
oddymiania, systemu nagłośnienia ogólnego i radiowęzła, systemu alarmowego, 2) zagospodarowania terenu, w tym przebudowa ciągów pieszo komunikacyjnych, nawierzchni, bramy wjazdowej, balustrad zewnętrznych. Kubatura całkowita budynku wynosi 20485,92 m3, powierzchnia użytkowa 4716,55
m2. Planowana wartość projektu wynosi 8223259,62 zł. Zadania w projekcie: - opracowanie dokumentacji technicznej, - wykonanie studium wykonalności, pełnienie nadzoru autorskiego, - roboty budowlane, - zakup wyposażenia, - promocja projektu. Wskaźniki: 1) produktu: liczba wspartych obiektów infrastruktury
edukacji ogólnej -1; liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem -105 ; liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami -1 ; potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej -750, 2)Rezultatu: rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej -718, liczba utrzymanych miejsc pracy - 0.

RPLU.13.07.00-06-0009/16

GMINA LUBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

8 223 992,38

4 440 249,12

3 774 211,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-04-28

2020-11-30

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w obiektach Zespołu Szkół w
Kalinówce.Zakres prac pozwoli na prowadzenie nauczania indywidualnego z uczniem, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i wyrównawczych. W ramach
projektu zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne (nadbudowa i przebudowa ZS w Kalinówce). W ramach nadbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Kalinówce
projektuje się montaż ogniw fotowoltaicznych na wykorzystanie energii na potrzeby obiektu szkolnego. Podstawowe zasilenie budynku stanowi istniejące
przyłącze energetyczne, zaś instalacja fotowoltaiczna stanowi zasilenie wspomagające. Moc instalacji wynosi 10 kW, co zapewnione jest przez 40 modułów PV o
jednostkowej mocy 250 W, umiejscowionych na dachu projektowanej nadbudowy budynku Zespołu Szkół.Dodatkowo zakupione zostanie oprogramowanie dot.
monitorowania skuteczności i adekwatności stosowanych standardów i metod edukacyjnych wraz z monitoringiem umiejętności ucznia oraz ocena nauczyciela,
a także dziennik elektroniczny, a w celu dostosowania Szkolnego Ośrodka Kariery: a) system do zindywidualizowanego podejścia do uczniach o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, b) pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu.Planowane jest również wyposażenie sali matematyczno-informatycznej wpływające na
poprawę jakości świadczonych usług, użyteczności (m.in.tablica interaktywna z wyposażeniem, projektor, laptopy,urządzenie wielofunkcyjne) oraz wyposażenie
do sali językowej - m.in.nowatorskie rozwiązanie +słuchawki+oprogramowanie+tablica interakt. z wyposażeniem+projektor+rzutnik+laptop. Wskaźniki: liczba
wsp.obiektów infrast. ogólnej - 1 szt., Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 349

RPLU.13.07.00-06-0010/16

GMINA GŁUSK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

1 312 581,86

1 312 581,86

1 115 694,58

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-19

2020-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Wyższa jakość kształcenia w szkołach Gminy Międzyrzec Podlaski"

Cel gł.: Poprawa dostępności wysokiej jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski. Rezultaty: Rzeczywista lba
RPLU.13.07.00-06-0013/16
użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dzieckiem lub infrastruktury edukacyjnej - 712 os./rok, do 2019 Liczba nowych co do formy i rodzaju godzin
zajęć dla uczniów szkół podstawowych - 756 godz./rok szk. do 2018 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 0 EPC do
2018 Grupą docelową będą przede wszystkim dzieci w wieku 7-13 lat z terenu Gminy Miedzyrzec Podlaski uczęszczające do 7 szkół podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzec Podlaski. W ramach projektu zostanie przeprowadzona dostosowanie do potrzeb os. niepełnosprawnych
budynków 7 szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski, zostaną zakupione pracowni ICT, wyposażenie ICT, zostanie zmodyfikowana infrastruktura
sieciowa, zostaną zakupione zestawy wyposażenia pracowni przyrodniczych dla zajęć prowadzonym metodami doświadczalnymi dl 7 szkół podstawowych dla
których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzec Podlaski Zadania: 1. Roboty budowlane - dostosowanie budynków szkół (SP Halasy, SP Rogoźnica) dla osób
niepełnosprawnych - modernizacja toalet w budynkach szkół na potrzeby ON 2. Zakup wyposażenia do szkół: dostosowanie budynków szkół dla osób niepełnospr.
(schodołazy) - zakup schodołazów dla 7 SP 3. Infrastruktura sieciowo-usługowa z montażem do szkół: Dostawa i montaż sieci komputerowej w sześciu szkołach 5.
Zakup wyposażenia do szkół: Zakup sprzętu ICT i wyposażenia do pracowni ICT oraz pracowni przyrodniczej do siedmiu szkół 6. Druk naklejek; Opracowanie
dokumentacji fotograficznej projektu na stronę internetową i wykonanie prezentacji multimedialnej o projekcie; Druk plakatu - promocja 7. Nadzór inżynierski 8.
Menadżer projektu Wartość projektu - 1271228,30 PLN, w tym koszty kwalifik. 1271228,30 PLN

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

1 186 439,83

1 186 439,83

1 008 473,85

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2017-07-01

2018-10-15

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

"Szkoła sukcesu"

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji i wzrost efektywności procesu kształcenia poprzez włączenie narzędzi wspomagających metodę eksperymentu i
rozwoju kluczowych kompetencji w obszarach TiK, z uwzględnieniem rozwoju kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności pracy zespołowej. Celem jest aby
uczniowie uzyskali możliwość i podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia się przez całe życie oraz do sprawnego
funkcjonowania na rynku pracy. Realizacja projektu pozwoli na skuteczne podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców w przyszłości, a tym samym
przeciwdziałać będzie zjawiskom wykluczenia społecznego i ubóstwu.Cel zostanie osiągnięty poprzez polepszenie bazy dydaktycznej i wyposażenia pracowni
przedmiotowych w sprzęt, urządzenia i inne pomoce dydaktyczne pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Nowoczesny sprzęt podniesie
atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć, co wpłynie pozytywnie na osiągnięcia dydaktyczne szkoły. Konieczne jest doposażenie 13 szkół ogólnych gminy Stoczek
Łukowski w narzędzia TIK, aby rozwijać w pełni kompetencje uczniów. Wyposażenie szkół w dodatkowy sprzęt w połączeniu z najnowszymi programami i
systemami informatycznymi pozwoli uczniom na pozyskiwanie, przetwarzanie, komunikowanie i korzystanie z informacji oraz łączenie wiedzy z różnych dziedzin.
Projekt przyczynia się do dostosowania wyposażenia zgodnie ze standardami zaleceniami MEN. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół kształcenia
ogólnego w gminie Stoczek Łukowski. Rezultaty Projektu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej - 7 szt. , Liczba zakupionego wyposażenia w
obiektach objętych wsparciem - 23 szt./kpl,, Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) - 729
os., Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w ... - 708os/rok.

GMINA STOCZEK ŁUKOWSKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

1 126 911,24

1 126 911,24

957 874,55

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-09

2019-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.13.07.00-06-0001/16

RPLU.13.07.00-06-0014/16

Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez "Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum I Liceum Ogólnokształcącego
im. Księcia Adama Czartoryskiego" w Puławach

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w Gimnazjum im. Ks. A. J.
Czartoryskiego. Zakres prac pozwoli na prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Zaplanowane przedsięwzięcie zakłada: remont pomieszczeń
Pałacu im. Ks. A.J. Czartoryskiego w tym: roboty budowlane, instalacje CO, instalacja PPOŻ, instalacja elektryczna oraz zakup wyposażenia do pracowni
geograficznej, biologicznej, fizycznej, informatycznej, chemicznej oraz językowej Gimnazjum im. Ks. A. J. Czartoryskiego Szczegółowy wykaz wyposażenia został
zawarty w Diagnozie potrzeb szkoły. Dofinansowanie pozwoli na dostosowanie sal lekcyjnych do pełnienia funkcji pracowni przedmiotowych, a co za tym idzie,
do udoskonalenia procesu kształcenia w szkole objętej projektem a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do Gimnazjum im. Ks.
A. J. Czartoryskiego względem innych placówek oświatowych. Wskaźniki: liczba wsp.obiektów infrast. edukacji ogólnej - 1 szt., Potencjał objętej wsparciem
infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 294, liczba nowo utworzonych miejsc pracy (pozostałe formy) - 1, rzeczywista liczba
użytkowników infrast. w zakresie opieki na dziećmi lub infrast. edukacyjnej - 294, liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem - 6.

RPLU.13.07.00-06-0015/16

STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM.KSIĘCIA ADAMA CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

1 064 700,36

926 200,36

787 270,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-08-03

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój zaplecza dydaktycznego placówek oświatowych w Gminie Żyrzyn

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w obiektach Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Osinach, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach.
Zakres prac pozwoli na prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do pracowni biologiczno chemicznych, matematyczno-fizycznych, geograficzno - językowych dla Szkoły Podstawowej w Osinach i Skrudkach (w tym m.in. wyposażenie z zakresu TIK tj.
tablica interaktywna, system do zbierania i analizowania odpowiedzi, laptopy wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli, projektor multimedialny,
urządzenie wielofunkcyjne, zestawy programów multimedialnych) oraz matematycznej i językowej dla Szkoły Podstawowej w Żyrzynie (w tym m.in. wyposażenie z
zakresu TIK tj.: rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, system do zbierania i analizowania odpowiedzi, urządzenie wielofunkcyjne, laptopy z
oprogramowaniem dla nauczycieli i uczniów, zestawy programów multimedialnych do matematyki i języka angielskiego). Szczegółowy wykaz wyposażenia został
zawarty w Diagnozach potrzeb poszczególnych szkół. Dofinansowanie pozwoli na dostosowanie sal lekcyjnych do pełnienia funkcji pracowni przedmiotowych, a
co za tym idzie, do udoskonalenia procesu kształcenia w szkołach objętych projektem a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z terenów
wiejskich. Wskaźniki: liczba wsp.obiektów infrast. ogólnej - 3 szt., Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej - 437.

RPLU.13.07.00-06-0016/16

GMINA ŻYRZYN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

860 838,00

679 322,00

577 423,70

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-03

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Nowoczesne technologie w zasięgu każdego ucznia

Celem głównym projektu jest poprawa warunków edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w gminie Krzywda przyczyniająca się do rozwoju
kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, językowych) z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność,
innowacyjność oraz praca zespołowa). Celem drugim jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Krzywda, a trzecim wzrost kompetencji kluczowych
mieszkańców gminy Krzywda. Cele zostaną osiągnięte poprzez zmodernizowanie i uzupełnienie infrastruktury szkolnej rozumianej jako sprzęt zgodny z katalogiem
wyposażenia pracowni szkolnych określonym przez MEN oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych w szkołach, co przełoży się na jakość kształcenia i
dostosowanie treści edukacyjnych do potrzeb rynku pracy. Grupą docelową projektu są uczniowie 8 szkół objętych projektem oraz mieszkańcy Gminy Krzywda.
Wskaźniki rezultatu celu są następujące: Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 1054
osób/rok; Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej ogólnej: 8 szt.; Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 8 szt.,
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35): 1200. W projekcie przewidziano dwa rodzaje
zadań. Pierwsze obejmuje modernizację budynków szkół w celu poprawy warunków kształcenia. W wielu szkołach warunki te są mało komfortowe co nie
pozostaje bez konsekwencji na jakość nauczania. Drugie działanie to doposażenie infrastruktury szkół objętych działaniem projektu. Jego celem jest rozszerzenie
zadań zaplanowanych w ramach działania 12.2. na większą liczbę klas (izb szkolnych), poprzez zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowych w szkołach,
dostosowanie klas do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i metod. Ze względu na brak miejsca szczegółowy zakres prac budowlanych
przedstawiono w piśmie przewodnim.

RPLU.13.07.00-06-0020/16

GMINA KRZYWDA

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

845 152,21

806 627,59

685 633,45

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-12

2018-10-15

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój infrastruktury szkolnej w Mieście Kraśnik

Projekt realizowany będzie przez Miasto Kraśnik, w województwie lubelskim. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście
Kraśnik dzięki wyposażeniu pracowni szkolnych 7 szkół publicznych i wsparciu procesu rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, nauczania
eksperymentalnego, indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kreowania właściwych postaw. Przedmiot projektu
odzwierciedla główne jego zadanie czyli wsparcie istniejącej bazy lokalowej szkół publicznych poprzez zakup niezbędnego wyposażenia pracowni szkolnych, tj.
sprzęt ICT, wyposażenie pracowni chemicznej, narzędzia TIK. Zadanie objęte projektem pozwoli na podniesienie jakości oferty edukacyjnej, co przyczyni się do
zwiększenia dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Kraśnik i dla których Miasto Kraśnik jest organem
prowadzącym, tj.: w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku, Publicznej Szkole Podstawowej
nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku, Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego przy Zespole Placówek
Oświatowych nr 2 w Kraśniku, Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Kraśniku, Szkole Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku,
Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku, Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku (szkoła integracyjna).
W ramach projektu wspartych zostanie 7 obiektów infrastruktury edukacyjnej, zostanie zakupionych 371 sztuk wyposażenia, 7 obiektów zostanie dostosowanych
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rzeczywista liczba użytkowników, która skorzysta z nowo udoskonalonej infrastruktury edukacyjnej w poszczególnych
szkołach wyniesie: 1764, potencjał objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej wyniesie: 2899.

RPLU.13.07.00-06-0023/16

MIASTO KRAŚNIK

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

2 451 858,00

2 451 858,00

2 084 079,30

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-09-09

2018-11-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa warunków nauczania w gminie Kodeń

Cel główny projektu: modernizacja obiektów dydaktycznych Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu, w których realizowany jest proces rozwoju kompetencji
RPLU.13.07.00-06-0025/16
kluczowych na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kreowania właściwych
postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) w celu poprawy zdawalności egzaminów i sprawdzianów monitorowanych przez OKE w Krakowie wraz
z zakupem niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów
ustawowych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz energooszczędności budynku użyteczności
publicznej. Kluczowe rezultaty: Liczba utrzymanych miejsc pracy (osoba) - 37; Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ( sztuka)
- 1; Liczba osób objętych szkoleniami, doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoba)- 27; Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (sztuka)- 1; Liczba wspartych obiektów edukacji ogólnej (sztuka)- 1; Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w
zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (osoba)- 285; Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub
infrastruktury - 260. Grupa docelowa: 260 uczniów ZPO w Kodniu. Zadania przewidziane do realizacji: modernizacja budynku ZPO (w tym technologie
energooszczędne i urządzenia solarne oraz dostosowanie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych), zakup wyposażenia i TIK wspomagających organizację oraz
edukację młodzieży. Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne zakresem obejmują prace zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

GMINA KODEŃ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

2 303 506,43

1 894 956,98

1 610 713,43

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-12

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Nowoczesna Szkoła w Gminie Drelów

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Dołdze, RPLU.13.07.00-06-0026/16
Drelowie, Szóstce, Żerocinie oraz w Gimnazjum w Drelowie i Gimnazjum w Dołdze.. Zakres prac pozwoli na prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje
kluczowe. Zaplanowane przedsięwzięcie zakłada: zakup wyposażenia do 1. pracowni matematyczno przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dołdze, 2. pracowni
chemicznej, biologicznej, informatycznej, matematycznej do Gimnazjum w Dołdze, 3. pracowni komputerowej, pracowni matematyczno-przyrodniczej oraz
pracowni przedmiotów artystycznych do Szkoły Podstawowej w Żerocinie, 4. pracowni matematyczno-przyrodniczej, językowej, informatyczno-technicznej do
Szkoły Podstawowej w Drelowie 5. pracowni matematyczno-przyrodniczej i pracowni komputerowej dla Gimnazjum w Drelowie 6. wyposażenie z zakresu TIK dla
Szkoły Podstawowej w Szóstce. Szczegółowy wykaz wyposażenia został zawarty w Diagnozach potrzeb poszczególnych szkół oraz wykazach zakupowanego sprzętu.
Dofinansowanie pozwoli na dostosowanie sal lekcyjnych do pełnienia funkcji pracowni przedmiotowych, a co za tym idzie, do udoskonalenia procesu kształcenia
w szkołach objętych projektem a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z terenów wiejskich. Wskaźniki: liczba wsp.obiektów infrast. ogólnej - 4
szt., Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 470; l. zakupionego wyposażenia w obiektach
objętych wsparciem - ...; Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 470

GMINA DRELÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

895 895,00

696 365,00

591 910,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-03

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów w zakresie kompetencji kluczowych z terenu gminy Ryki

Przedmiotem projektu jest: modernizacja oraz wyposażenie lab. w zakresie kompet. kluczowych we wszystkich szkołach z terenu gminy. Modernizacja i
doposażenie obejmie lab. językowo -informatyczne pozwalające prowadzić zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych na rynku pracy ( 2- porozumiewanie się w
językach obcych, 4- informatyczne) Wsparciem zostaną objęte Zespoły Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Nr 2 Ryki oraz Zespół Placówek Oświatowych w
Leopoldowie ( sp. i gimn.) oraz Zespoły Placówek Oświatowych: w Bobrownikach, w Rososzy, w Moszczance, w Starym Bazanowie, w Owni, w Swatach i Publiczna
Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi (sp). Wskaźnik produktu: 10 wspartych obiektów edukacji ogólnej. Wskaźnik produktu (potencjał wspartej infrastruktury
edukacyjnej) : 1794 dzieci przyjęto liczbę wszystkich dzieci uczęszczających do 10 szkół, czyli potencjalnych uczest. ( dane: Arkusze organ. 10 szkół ) W ramach
projektu zostaną wykonane: Prace modernizacyjne i adaptacyjne: w efekcie prac nastąpi przystosowanie pomieszczeń pod lab. przedmiotowe. (zadanie 1i2 w
Szczegółowy Budżet Projektu -SBP) Wyposażenie laboratoriów (zadanie 3,4,5 i 6 SBP). Jest to główna kategoria kosztów w projekcie. Zakres wsparcia wynika z
bezpośredniego powiązania projektu 13.7 z projektem 12.2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 12.2 będą się odbywały w lab. doposażonych w ramach
13.7 Obydwa projekty wynikają z tej samej diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół przygotowanych przez dyrektorów jednostek . Na podstawie tych dokumentów
wykonano specyfikację oraz zapotrzebowanie na sprzęt, priortety: stan posiadania szkoły, interaktywność sprzętu, naukę metoda eksperymentu, TIK i TSI.
Szczegółowy zakres i opis wyposażenia zawiera załącznik do WA. W ramach wyposażenia beneficjent zakłada również zakup 3 schodołazów (zad. 7 SBP). Jest to
związane ze zwiększeniem dostępności obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Opracowanie SW i dok. technicznej (zad. 8SBP) i promocję projektu
(zad. 9SBP).

GMINA RYKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

1 115 571,05

1 099 568,05

934 632,84

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-08-29

2018-11-30

Konkursowy

18 Administracja publiczna

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Józefów szansą naszych dzieci

Cel główny: Wzmocnienie jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w 4 szkołach prowadzonych przez gminę Józefów
RPLU.13.07.00-06-0029/16
poprzez poszerzenie dostępności do infrastruktury szkolnej i wysokiej jakości oferty kształcenia dzięki modernizacji stanu technicznego istniejącej infrastruktury
szkolnej i zakupowi niezbędnego wyposażenia, w tym pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do 30.09.2018. Grupa docelowa to: - aktualni i potencjalni
użytkownicy infrastruktury szkolnej i odbiorcy/ uczestnicy oferty edukacyjnej tj. uczniowie i wychowankowie 4 szkół (2 SP i 2 GIM) objętych projektem, ich
rodzice, kadra dydaktyczna, pracownicy szkół, - uczestnicy procesu inwestycyjnego tj. władze samorządowe gminy Józefów, pracownicy UM, podwykonawcy,
dostawcy, UMWL - korzystający z rezultatów projektu mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje gminy Józefów i terenów sąsiednich. Zaplanowane zadania
(oba typy projektów wg Regulaminu): -zakup wyposażenia i wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych 19 sal dydaktycznych 4 szkół: SP i Gimnazjum w
Józefowie, SP i Gimnazjum w Majdanie Nepryskim - zakup i montaż wyposażenia dydaktycznego gwarantującego wysoką jakość kształcenia do 19 pracowni w/w
szkół (w ramach kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych)- zakup i montaż schodołazów w wejściu do budynków w/w szkół - promocja projektu. Projekt
dot.wsparcia istniejącej bazy lokalowej, jest logicznie powiązany z projektem złożonym w VII.2016 z Działania 12.2 RPO WL. Kluczowe rezultaty projektu: -Liczba
wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej/ Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2 szt -Rzeczywista liczba
użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej- 428 os -Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki
nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 510 os -Liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem- 199 szt -Liczba utrzymanych miejsc pracy2 EPC

GMINA JÓZEFÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

1 677 059,36

1 437 097,36

1 221 532,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-01

2018-12-28

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy Cyców

Celem głów. proj. jest kompleksowe podniesienie jakości bazy edukacyjnej (21 laboratoriów tematycznych) na terenie Gminy Cyców rozwijające u uczniów komp.
kluczowe i umiejętności niezbędnych na rynku pracy tj.755 u. Przedmiotem projektu jest: modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów we wszystkich szkołach z
terenu gminy. Modernizacja i doposażenie obejmie, w każdej szkole: lab. językowo -informatyczne, lab. Matematyczne i lab. Przyrodnicze pozwalające prowadzić
zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych na rynku pracy. Wszystkie laboratoria zmodernizowane zostaną w oparciu o technologie TIK. Wsparciem zostaną
objęte SP i Gim. W Cycowie, SP w Garbatówce, SF w Świerszczowie, SP w Stawku, SP w Głębokiem i SP w Malinówce. Wskaźnik produktu: 6 wspartych obiektów
edukacji ogólnej. Wskaźnik produktu (potencjał wspartej infrastruktury edukacyjnej) : 765 dzieci przyjęto liczbę wszystkich dzieci które będą uczęszczały do 7
szkół, czyli potencjalnych uczest. ( dane: Arkusze organizacyjne 7 szkół ) W ramach projektu zostaną wykonane: 1. Prace modernizacyjne w pracowniach. Zakres
prac obejmuje głównie położenie okablowania sieciowego 2 . Wyposażenie laboratoriów. Jest to główna kategoria kosztów w projekcie. Zakres wsparcia wynika z
bezpośredniego powiązania projektu 13.7 z projektem 12.2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 12.2 będą się odbywały w lab. doposażonych w ramach
13.7 Obydwa projekty wynikają z tej samej diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół przygotowanych przez dyrektorów jednostek . Na podstawie tych dokumentów
wykonano specyfikację oraz zapotrzebowanie na sprzęt, priortety: stan posiadania szkoły, interaktywność sprzętu, naukę metoda eksperymentu, TIK i TSI.
Szczegółowy zakres i opis wyposażenia zawiera załącznik do WA. 3) W ramach wyposażenia beneficjent zakłada również zakup 2 schodołazów w SP Cyców i SP
Garbatówka. Jest to związane ze zwiększeniem dostępności obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 4)Opracowanie SW i dok. technicznej 5) promocję

RPLU.13.07.00-06-0030/16

GMINA CYCÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

1 492 306,44

1 492 306,44

1 268 460,46

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-29

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w miejscowości Piaski

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w obiektach Szkoły Podstawowej
w Piaskach. Zakres prac pozwoli na prowadzenie nauczania indywidualnego z uczniem, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i wyrównawczych oraz na
rozwiązanie istniejących problemów zgodnie z Diagnozą Potrzeb przeprowadzoną dla szkoły. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania: wykonanie
dokumentacji technicznej, roboty budowlane prowadzące do modernizacji szkoły (przebudowa i rozbudowa) w Piaskach, zakup wyposażenia, nadzór inwestorski,
kampania promocyjno-informacyjna, zarządzanie projektem. Planowane wyposażenie ogólnodostępne wpływające na poprawę jakości usług edukacyjnych w
obszarze kompetencji kluczowych (tablice interaktywne, ekrany dotykowe, wizualizer, wyposażenie do pracowni TIK, wyposażenie pracowni przyrodniczo matematycznej, urządzenia wielofunkcyjne). Wskaźniki: liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej - 1 szt., Potencjał objętej wsparciem
infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 480 uczniów. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury - 480 uczniów, Liczba
obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami - 1,Liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem - 19. Grupą docelową
bezpośrednio korzystającą z efektów wdrażanego projektu są dzieci i młodzież uczęszczające do placówki objętej projektem.

RPLU.13.07.00-06-0031/16

GMINA PIASKI

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

1 446 292,68

1 159 859,35

985 880,44

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

02 Małe obszary
miejskie (o ludności
>5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

2016-08-15

2019-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja infrastruktury szkolnej w gminie Lubartów

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w obiektach Szkoły Podstawowej RPLU.13.07.00-06-0032/16
w Wólce Rokickiej, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrobowie-Kolonii, Szkole Podstawowej w Nowodworze oraz Szkole Podstawowej w Brzezinach.Zakres prac
pozwoli na prowadzenie nauczania indywidualnego z uczniem, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i wyrównawczych oraz na rozwiązanie istniejących
problemów zgodnie z Diagnozą Potrzeb przeprowadzoną dla poszczególnych szkół. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne i remontowe
wybranych sal lekcyjnych :Roboty rozbiórkowe i demontażowe, Wymiana podłóg,Malowanie ścian,Malowanie sufitów,Wymiana instalacji oświetlenia,Wymiana
instalacji komputerowej. Planowane jest również wyposażenie ogólnodostępne wpływające na poprawę jakości usług edukacyjnych w obszarze kompetencji
kluczowych( tablice interaktywne, cyfrowe laboratorium przyrodnicze,wizualizer, laptopy,meble+akcesoria,wyposażenie do pracowni językowej, wyposażenie
pracowni logopedycznej, wyposażenie pracowni przyrodniczo - matematycznej). Wskaźniki: liczba wspartych obiektów infrastruktury ogólnej - 4 szt., Potencjał
objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 394 uczniów. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury 394 uczniów. Liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem - 141 szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami - 4 szt.

GMINA LUBARTÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

1 677 731,40

1 625 317,38

1 381 519,76

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-08-04

2018-12-31

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Nowoczesne pracownie komputerowe i przyrodnicze w szkołach Gminy Zamość

Celem głównym projektu jest poprawa poziomu dostępu oraz jakości usług edukacyjnych świadczonych przez 9 szkół z terenu Gminy Zamość przyczyniająca się do RPLU.13.07.00-06-0033/16
rozwoju kompetencji kluczowych oraz stworzenie warunków umożliwiających łatwiejszy dostęp do edukacji uczniów w tym osobom niepełnosprawnym.
Osiągnięcie tego celu planowane jest poprzez przeprowadzenie działań obejmujących doposażenie pracowni komputerowych i przyrodniczych w szkołach: Szkoła
Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej, Szkoła Podstawowa w Mokrem, Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej, Szkoła Podstawowa w Zawadzie, Zespół Szkół w
Płoskiem, Zespół Szkół w Sitańcu, Zespół Szkół w Wysokiem, Zespół Szkół w Żdanowie, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. W ramach
projektu zakupione zostaną zestawy komputerowe dla uczniów (w tym niepełnosprawnych) oraz dla nauczycieli, sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, cyfrowe
urządzenia zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem oraz klimatyzatory. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźnika rezultatu zapisanego w
Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych - Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (zgodni z
"Diagnozą indywidualnych potrzeb szkół prowadzonych przez Gminę Zamość przeznaczonych do wsparcia w ramach Działania 13.7 Infrastruktura szkolna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020") wynosi 1424 osób. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z
realizacji projektu będą: dzieci i młodzież ucząca się w szkołach objętych realizacją przedmiotowego projektu ze szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych oraz nauczyciele korzystający z zakupionego wyposażenia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych.

GMINA ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

1 623 207,33

1 623 207,33

1 379 726,22

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-20

2019-07-31

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Modernizacja infrastruktury szkolej w gminie Chodel

Poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy w trzech szkołach podstawowych na terenie gminy wiejskiej Chodel do czerwca 2016r. Cel projekt
RPLU.13.07.00-06-0034/16
zostanie osiągnięty poprzez poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy dzięki modernizacji infrastruktury oraz zakupu wyposażenia pracowni
komputerowych i przyrodniczych podnoszących jakość kształcenia oraz umożliwiających rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, indywidualizacji
pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kreowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej). Projekt przyczyni
się do zmniejszenia dysproporcji między wsią a miastem. Odbiorcami wsparcia będą szkoły podstawowe, uczniowie i nauczyciele w ramach placówek objętych
wsparciem: - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu - Zespół Szkół w Ratoszynie - Szkoła Podstawowa w Granicach Zadania projektu
polegają na modernizacji infrastruktury szkół. W każdej szkole zostaną przeprowadzone prace remontowe pracowni komputerowej polegające na wymianie drzwi,
oświetlenia, grzejników i wykładziny, malowanie spełniające parametry niezbędne dla pracowni komputerowych. Po remoncie zostanie przeprowadzana
adaptacja mająca na celu doprowadzenie internetu oraz niezbędnych urządzeń i okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania pracowni. Do
każdej pracowni zostanie zakupione wyposażenie: komputery przenośne dla ucznia i nauczyciela, monitor interaktywny z komputerem, klimatyzator oraz do SP
Chodel i SP Ratoszyn wizualizery, a do SP Chodel urządzenie wielofunkcyjne. Dodatkowo W SP Granice i SP Ratoszyn zostaną doposażone pracownie przyrodnicze
w zakresie rzutnika bezlampowego oraz komputera przenośnego. Rezultaty projektu - 3 szkoły podstawowe z obszaru gminy Chodel zmodernizowane i wyposażone
w pracownie komputerowe i 2 wyposażone pracownie przyrodnicze, liczba użytkowników korzystających z infrastruktury w 2017/2018 roku to 304 osób.

GMINA CHODEL

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

540 581,12

469 166,80

398 791,75

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-02

2018-06-30

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Rozwój infrastruktury szkolnej w Horyszowie Polskim i Cześnikach

Projekt realizowany będzie w województwie lubelskim przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L., który jest organem prowadzącym dla
Zespołu Szkół w Kornelówce. W skład Zespołu Szkół w Kornelówce wchodzą m.in. Szkoła Podstawowa w Cześnikach oraz Publiczna Sześcioletnia Szkoła
Podstawowa im. Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim. Ww. Szkoły Podstawowe, to szkoły z uprawnieniami szkoły publicznej, zapewniające bezpłatne nauczanie.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Sitno dzięki pracom modernizacyjnym obiektów szkolnych i wyposażeniu pracowni
szkolnych Szkoły Podstawowej w Cześnikach i Publicznej Sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim oraz wsparcie procesu
rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz
kreowania właściwych postaw. Przedmiot projektu odzwierciedla główne jego zadanie czyli wsparcie istniejącej bazy lokalowej szkół publicznych poprzez prace
modernizacyjne (wymiana podłóg w holach i salach lekcyjnych) oraz zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni szkolnych (sprzęt ICT, narzędzia TIK). Zadanie
objęte projektem pozwoli na podniesienie jakości oferty edukacyjnej, co przyczyni się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego w szkołach
podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Sitno, tj.: w Szkole Podstawowej w Cześnikach oraz w Publicznej Sześcioletniej Szkole Podstawowej im.
Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim. W ramach projektu wsparte zostaną 2 obiekty infrastruktury edukacyjnej, zostanie zakupionych 28 sztuk wyposażenia, 2
obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rzeczywista liczba użytkowników, która skorzysta z nowo udoskonalonej infrastruktury
edukacyjnej w poszczególnych szkołach wyniesie: 81, potencjał objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej wyniesie: 210.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI GMINY SITNO I OKOLIC C.L.

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

253 080,00

253 080,00

215 118,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2016-09-21

2018-09-30

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Głównym celem projektu jest rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu RPLU.13.07.00-06-0038/16
(dalej: ZSP Nr 4) prowadzący do wzmocnienia kompetencji kluczowych uczniów w szczególności: ICT, matematycznych i naukowo-technicznych (m.in. umiejętność
korzystania z podstawowych narzędzi matematycznych i formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych), kompetencji społecznoobywatelskich (m.in. umiejętność pracy zespołowej) oraz umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata i przygotowania do
dalszej edukacji. Celem projektu jest udostępnienie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Zrealizowanie ww. celów przyczyni się do zdobycia przez uczniów
odpowiednich umiejętności i kwalifikacji odpowiadających obecnym i prognozowanym potrzebom. Realizacja celu mierzona będzie wskaźnikiem rezultatu:
Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 434 osoby. Główne grupy docelowe to: uczniowie,
nauczyciele i pracownicy ZSP Nr 4, rodzice uczniów, kandydaci, absolwenci, osoby współpracujące z ZSP Nr 4, w tym uczniowie i nauczyciele innych szkół. Grupą
docelową są osoby z dysfunkcjami narządów ruchu (uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy). Dzięki budowie windy dla osób niepełnosprawnych
udostępnionych zostanie 18 sal, 2 gabinety specjalistyczne, toalety oraz pozostałe pomieszczenia. Zadania do realizacji: 1) rozbudowa budynku ZSP Nr 4 o windę
dla osób niepełnosprawnych, 2) budowa modułów fotowoltaicznych zasilających windę dla osób niepełnosprawnych, 3) zakup wyposażenia pracowni
biologicznej, 4) zakup wyposażenia pracowni geograficznej, 5) zakup wyposażenia pracowni informatycznej, 6) nadzór inwestorski na pracami budowlanymi, 7)
działania informacyjno-promocyjne, 8) dostosowanie dwóch toalet (sanitariatów uczniowskich) dla osób niepełnosprawnych, 9) modernizacja infrastruktury
sieciowej teleinformatycznej.

MIASTO ZAMOŚĆ

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.7. Infrastruktura szkolna

Brak poddziałania

711 253,31

703 445,47

597 928,64

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-12-06

2018-09-28

Konkursowy

19 Edukacja

051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i
średnim ogólnokształcącym)

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie i szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

RPLU.13.07.00-06-0028/16

RPLU.13.07.00-06-0037/16

Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin

Cel: przeciwdział. wykl. społecz. i ogranicz. koncentracji ubóstwa poprzez odnowę zdegrad. przest. publ.Śródm. Lublina przyczyniających się do osiągania
RPLU.13.08.00-06-0001/17
spójności społ. i teryt.regionu. Zakres: moderniz. przest. publ. części Śródm. o pow.ok.4,4ha w celu nadania jej nowych funkcji użytk., w tym:a)Pl. Litewski-ok.3,6ha
b)Wyłączenie z ruchu kołowego ul.K.Przedm.od ul.Kołłątaja do ul.Kapucyńskiej (ok.250m), w celu powiększenia otwartej cz. Pl.Litewskiego oraz utworzenia nowej,
przyjaznej mieszk. przest. publ.c)Przebudowę ciągu piesz. na ul. K.Przedm. od ul.Kapucyńskiej do ul.Lubart. z Pl.Wł.Łokietka o pow.ok.0,8ha. Projekt przyczyni się
do realizacji kompleks. działań rewitalizac. prowadzących do rozwiąz./ogranicz. zidentyfik. problemów na obszarze
Śródm.:demograf.,społ.,gospod.,bezpieczeństwa, mieszk. poprzez ożywienie społ.-gospod.,aktywizację grup zdefaworyzow., stworzenie odpow. warunków do
prowadz. dział. gospod., a także przez odnowę zdegrad. przestrzeni miejskiej i nadanie jej nowych funkcji. Proj. przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i konkuren.
LOF poprzez niwelowanie barier architekt., barier w dostępie do integracji społ. Zostaną osiągnięte wskaźniki prod: Liczba wspartych obiektów infrastr. zlokaliz.
na rewitaliz. obszarach -9szt., Pow. obszarów objętych rewital.-4,4ha, Liczba obiektów dostosow. do potrzeb os. z niepełnosp.-3szt., Otwarta przest. utworzona lub
rekult. na ob. miejskich (CI38) -36000m2, Budynki. publ. lub komerc. wybud. lub wyremont. na obsz. miej. (CI39) -145m2; rezultatu: Liczba os. korzystających z
obiektów infrastr. społ./kultural./turystycz. będącej przedmiotem proj.-350000 os./rok Pow. terenów przygot. pod dział. gosp. -635m2.Grupą docel.: mieszkańcy
Lublina, w tym społ. Śródm., os. zagrożone wykl. społ./ubóstwem, LOF, turyści, podmioty gospod., instyt. Zadania: dokum.(techniczna, studium wykonal), nadzór
(autorski, inwestorski), badania archeolog. i saperskie, roboty budowl.(Pl.Litewski,Deptak), promocja.

GMINA LUBLIN

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.8. Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych

Brak poddziałania

66 749 825,69

59 900 578,23

42 775 139,39

71,41 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2014-09-25

2018-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację

W skład projektu wchodzi 9 gmin zlokalizowanych w obrębie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego położonych w 4 powiatach: lubelskim, łęczyńskim, świdnickim
i lubartowskim. Niniejszy projekt realizowany będzie na terenie 9 gmin, które mają wspólny cel - przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację
przestrzenną i społeczną LOF. Jak wynika z przeprowadzonej diagnozy, na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego występują pilne potrzeby przeprowadzenia
działań rewitalizacyjnych, w celu dostosowania przestrzeni i budynków użyteczności publicznej do pełnienia funkcji społeczno-gospodarczych i kulturalnych. Ze
względu na licznie występujące negatywne zjawiska społeczne, takie jak: starzenie się społeczeństwa, uzależnienia, bezrobocie - obszary zdegradowane znajdują
się w stanie kryzysowym, a część społeczeństwa podlega wykluczeniu społecznemu. Działania podejmowane przez gminy są niewystarczające, ze względu na brak
odpowiedniej infrastruktury. Konieczne jest zatem podjęcie pilnej interwencji w tej sferze. Cel główny: - zatrzymanie procesu marginalizacji rewitalizowanych
obszarów, a następnie wzrost ich znaczenia w ramach zmienionej struktury funkcji i struktury zagospodarowania obszaru, wzrost dostępności mieszkańców do
usług infrastruktury technicznej, poprawa jakości tych usług; wzrost dostępności mieszkańców do usług świadczonych przy użyciu infrastruktury społecznej;
poprawa stanu technicznego budynków i budowli poprawa poziomu bezpieczeństwa; Wskaźniki rezultatu: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach 4 [szt.] Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu 11
653 (os./rok) - Powierzchnia terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą 12 862 [m2] Powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod
działalność gospodarczą 333,7 [m2] W załączniku nr 2 do wniosku o dofin. przedstawiono opis zakresu rzeczowego z podziałem na poszczególne gminy.

RPLU.13.08.00-06-0002/17

GMINA JASTKÓW

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

13. Infrastruktura
społeczna

13.8. Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych

Brak poddziałania

41 300 460,66

39 735 272,93

27 458 890,00

69,10 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

03 Obszary wiejskie
(o małej gęstości
zaludnienia)

2014-10-01

2020-12-31

Pozakonkursowy

24 Inne niewyszczególnione
usługi

055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i
lokalnego

09 Promowanie włączenia społecznego
oraz walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

Projekt nie jest realizowany w
ramach EFS

ZIT

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL

W ramach projektu zostaną poniesione koszty wynagrodzeń oraz nagród motywacyjnych pracowników UMWL zaangażowanych we wdrażanie RPO WL na lata
2014-2020.

RPLU.14.01.00-06-0001/15

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

1 630 970,19

1 630 970,19

1 386 324,66

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-06-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2017 r.

W ramach projektu zostaną poniesione pełne koszty zatrudnienia pracowników UMWL zaangażowanych we wdrażanie i realizację RPO WL na lata 2014-2020.

RPLU.14.01.00-06-0001/16

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

23 444 831,00

23 444 831,00

19 928 106,27

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2018 r.

W ramach projektu zostaną poniesione pełne koszty zatrudnienia pracowników UMWL zaangażowanych we wdrażanie i realizację RPO WL na lata 2014-2020.

RPLU.14.01.00-06-0001/17

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

29 091 600,00

29 091 600,00

24 727 860,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2019 r.

W ramach projektu zostaną poniesione pełne koszty zatrudnienia pracowników UMWL zaangażowanych we wdrażanie i realizację RPO WL na lata 2014-2020.

RPLU.14.01.00-06-0001/18

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

32 731 500,00

32 731 500,00

27 821 775,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wsparcie wdrażania RPO WL

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników wdrażających RPO WL 2014-2020, wsparciem procesu naboru, RPLU.14.01.00-06-0002/15
oceny i kontroli, utrzymaniem pomieszczeń biurowych i magazynowych oraz koszty podróży służbowych, krajowych i zagranicznych, a także inne koszty niezbędne
do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO WL 2014-2020

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

127 628,56

127 628,56

108 484,24

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-07-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wsparcie wdrażania RPO WL w 2017 r.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników wdrażających RPO WL 2014-2020, zapewnieniem warunków
technicznych potrzebnych do realizacji Programu oraz finansowaniem wsparcia eksperckiego, analiz, badań itp. oraz ewaluacji na potrzeby Programu.

RPLU.14.01.00-06-0002/16

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

7 612 150,00

7 612 150,00

6 470 327,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wsparcie wdrażania RPO WL w 2018 r.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników wdrażających RPO WL 2014-2020, zapewnieniem warunków
technicznych potrzebnych do realizacji Programu oraz finansowaniem wsparcia eksperckiego, analiz, badań itp. oraz ewaluacji na potrzeby Programu.

RPLU.14.01.00-06-0002/17

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

8 541 370,00

8 541 370,00

7 260 164,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wsparcie wdrażania RPO WL w 2019 r.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników wdrażających RPO WL 2014-2020, zapewnieniem warunków
technicznych potrzebnych do realizacji Programu oraz finansowaniem wsparcia eksperckiego, analiz, badań itp. oraz ewaluacji na potrzeby Programu.

RPLU.14.01.00-06-0002/18

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

9 613 020,00

9 613 020,00

8 171 067,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL

W ramach projektu przewiduje się m.in. opracowanie, wydanie, dystrybucję i powielenie publikacji informacyjnych, przygotowanie i przeprowadzenie działań
informacyjno-promocyjnych w TV i radio nt. wdrażanych (przez DW EFS) CT i PI w ramach programu wspierających działania o szerokim zasięgu, kompleksową
organizację i obsługę konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań informacyjno-promocyjnych, a także działań edukacyjnych nt. wdrażanych (przez DW EFS)
CT i PI w ramach programu.

RPLU.14.01.00-06-0003/15

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

25 907,50

25 907,50

22 021,37

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-07-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

123 Informacja i komunikacja

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL w 2017 r.

W ramach działania przewiduje się przede wszystkim opracowanie, wydanie, dystrybucję i powielenie publikacji informacyjnych, przygotowanie i
przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu (kampanii informacyjno-promocyjnych), przygotowanie i przeprowadzenie działań
informacyjno-promocyjnych w radiu, TV oraz w Internecie nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu, kompleksową organizację i obsługę imprez, akcji, eventów
informacyjno-promocyjnych, konkursów promocyjnych, a także kompleksową organizację szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze
edukacyjnym dla potencjalnych beneficjentów wdrażanych CT i PI w ramach programu.

RPLU.14.01.00-06-0003/16

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

2 359 850,00

2 359 850,00

2 005 872,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

123 Informacja i komunikacja

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL w 2018 r.

W ramach działania przewiduje się przede wszystkim opracowanie, wydanie, dystrybucję i powielenie publikacji informacyjnych, przygotowanie i
przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu (kampanii informacyjno-promocyjnych), przygotowanie i przeprowadzenie działań
informacyjno-promocyjnych w radiu, TV oraz w Internecie nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu, kompleksową organizację i obsługę imprez, akcji, eventów
informacyjno-promocyjnych, konkursów promocyjnych, a także kompleksową organizację szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze
edukacyjnym dla potencjalnych beneficjentów wdrażanych CT i PI w ramach programu.

RPLU.14.01.00-06-0003/17

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

2 874 900,00

2 874 900,00

2 443 665,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

123 Informacja i komunikacja

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL w 2019 r.

W ramach działania przewiduje się przede wszystkim opracowanie, wydanie, dystrybucję i powielenie publikacji informacyjnych, przygotowanie i
przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu (kampanii informacyjno-promocyjnych), przygotowanie i przeprowadzenie działań
informacyjno-promocyjnych w radiu, TV oraz w Internecie nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu, kompleksową organizację i obsługę imprez, akcji, eventów
informacyjno-promocyjnych, konkursów promocyjnych, a także kompleksową organizację szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze
edukacyjnym dla potencjalnych beneficjentów wdrażanych CT i PI w ramach programu.

RPLU.14.01.00-06-0003/18

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

3 719 525,00

3 719 525,00

3 161 596,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

123 Informacja i komunikacja

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2016 r.

W ramach projektu zostaną poniesione pełne koszty zatrudnienia pracowników UMWL zaangażowanych we wdrażanie i realizację RPO WL na lata 2014-2020.

RPLU.14.01.00-06-0004/15

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

21 502 439,64

21 502 439,64

18 277 073,69

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wsparcie wdrażania RPO WL w 2016 r.

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników wdrażających RPO WL 2014-2020, zapewnieniem warunków
technicznych potrzebnych do realizacji Programu oraz finansowaniem wsparcia eksperckiego, analiz, badań itp. oraz ewaluacji na potrzeby Programu.

RPLU.14.01.00-06-0005/15

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

6 389 300,00

6 389 300,00

5 430 905,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL w 2016 r.

W ramach działania przewiduje się przede wszystkim opracowanie, wydanie, dystrybucję materiałów informacyjnych, przygotowanie i przeprowadzenie działań
RPLU.14.01.00-06-0006/15
informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu (kampanii informacyjno-promocyjnych), przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych
w radiu, TV oraz w Internecie nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu, kompleksową organizację i obsługę imprez, akcji, eventów informacyjno-promocyjnych,
a także kompleksową organizację szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla potencjalnych beneficjentów wdrażanych CT i PI w
ramach programu.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

1 755 949,00

1 755 949,00

1 492 556,65

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

123 Informacja i komunikacja

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL

Zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację RPO WL na lata 2014-2020

RPLU.14.01.00-06-L001/15

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

82 656,00

82 656,00

70 257,60

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-12-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL

Ponoszenie kosztów osobowych (wydatki związane wynagrodzeniami, premiami i nagrodami oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) dot. pracowników
realizujących ściśle określone funkcje związane z zarządzaniem i wdrażaniem regionalnego programu operacyjnego, takie jak, ocenę i wybór projektów,
rozpatrywanie odwołań, obsługę projektów, kontrolę realizacji projektów, certyfikację, monitoring i sprawozdawczość, wdrażanie pomocy technicznej oraz
informację i promocję.

RPLU.14.01.00-06-L001/16

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

6 680 100,00

6 680 100,00

5 678 085,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL

Podnoszenie kwalifikacji pracowników i personelu zaangażowanego w zarządzanie i wdrażanie Programu. Ponoszenie kosztów osobowych (wydatki związane z
RPLU.14.01.00-06-L001/17
rekrutacją- um.zlecenia). Zapewnienie zaplecza lokalowego i sprzętowego do wdrażania Programu. Finansowanie ekspertyz oraz innych specjalistycznych opinii .,
monitorowaniu, zarządzaniu i kontroli nad realizacją Programu. Finansowanie kosztów przeprowadzania kontroli. Inne działania niezbędne do efektywnego
wdrażania Programu.

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

7 648 200,00

7 648 200,00

6 500 970,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL

Ponoszenie kosztów osobowych (wydatki związane wynagrodzeniami, premiami i nagrodami oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) dot. pracowników
realizujących ściśle określone funkcje związane z zarządzaniem i wdrażaniem regionalnego programu operacyjnego, takie jak, ocenę i wybór projektów,
rozpatrywanie odwołań, obsługę projektów, kontrolę realizacji projektów, certyfikację, monitoring i sprawozdawczość, wdrażanie pomocy technicznej oraz
informację i promocję.

RPLU.14.01.00-06-L001/18

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

8 503 800,00

8 503 800,00

7 228 230,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wsparcie wdrażania RPO WL

Podnoszenie kwalifikacji pracowników i personelu zaangażowanego w zarządzanie i wdrażanie Programu. Ponoszenie kosztów osobowych (wydatki związane z
RPLU.14.01.00-06-L002/16
rekrutacją- um.zlecenia). Zapewnienie zaplecza lokalowego i sprzętowego do wdrażania Programu. Finansowanie ekspertyz oraz innych specjalistycznych opinii .,
monitorowaniu, zarządzaniu i kontroli nad realizacją Programu. Finansowanie kosztów przeprowadzania kontroli. Inne działania niezbędne do efektywnego
wdrażania Programu.

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

2 178 410,00

2 178 410,00

1 851 648,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wsparcie wdrażania RPO WL

Podnoszenie kwalifikacji pracowników i personelu zaangażowanego w zarządzanie i wdrażanie Programu. Ponoszenie kosztów osobowych (wydatki związane z
RPLU.14.01.00-06-L002/17
rekrutacją- um.zlecenia). Zapewnienie zaplecza lokalowego i sprzętowego do wdrażania Programu. Finansowanie ekspertyz oraz innych specjalistycznych opinii .,
monitorowaniu, zarządzaniu i kontroli nad realizacją Programu. Finansowanie kosztów przeprowadzania kontroli. Inne działania niezbędne do efektywnego
wdrażania Programu.

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

2 146 505,00

2 146 505,00

1 824 529,25

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wsparcie wdrażania RPO WL

Podnoszenie kwalifikacji pracowników i personelu zaangażowanego w zarządzanie i wdrażanie Programu. Ponoszenie kosztów osobowych (wydatki związane z
RPLU.14.01.00-06-L002/18
rekrutacją- um.zlecenia). Zapewnienie zaplecza lokalowego i sprzętowego do wdrażania Programu. Finansowanie ekspertyz oraz innych specjalistycznych opinii .,
monitorowaniu, zarządzaniu i kontroli nad realizacją Programu. Finansowanie kosztów przeprowadzania kontroli. Inne działania niezbędne do efektywnego
wdrażania Programu.

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

2 392 100,00

2 392 100,00

2 033 285,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL

Działania informacyjno - promocyjne w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020

RPLU.14.01.00-06-L003/15

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

178 000,00

178 000,00

151 300,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-07-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

123 Informacja i komunikacja

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL

Działania związane z informacją i promocją RPO WL 2014-2020.Realizacja tych działań zapewniana jest poprzez:–informowanie potencjalnych beneficjentów o
możliwościach finansowania w ramach Programu oraz sposobach jego pozyskiwania,–dostarczanie beneficjentom informacji potrzebnych do realizacji
projektów na różnych etapach.

RPLU.14.01.00-06-L003/16

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

205 000,00

205 000,00

174 250,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

123 Informacja i komunikacja

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL

Działania związane z informacją i promocją RPO WL 2014-2020.Realizacja tych działań zapewniana jest poprzez:–informowanie potencjalnych beneficjentów o
możliwościach finansowania w ramach Programu oraz sposobach jego pozyskiwania,–dostarczanie beneficjentom informacji potrzebnych do realizacji
projektów na różnych etapach.

RPLU.14.01.00-06-L003/17

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

289 500,00

289 500,00

246 075,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

123 Informacja i komunikacja

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL

Działania związane z informacją i promocją RPO WL 2014-2020.Realizacja tych działań zapewniana jest poprzez:–informowanie potencjalnych beneficjentów o
możliwościach finansowania w ramach Programu oraz sposobach jego pozyskiwania,–dostarczanie beneficjentom informacji potrzebnych do realizacji
projektów na różnych etapach.

RPLU.14.01.00-06-L003/18

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

310 000,00

310 000,00

263 500,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL

Ponoszenie kosztów osobowych (wydatki związane wynagrodzeniami, premiami i nagrodami oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) dot. pracowników
realizujących ściśle określone funkcje związane z zarządzaniem i wdrażaniem regionalnego programu operacyjnego, takie jak, ocenę i wybór projektów,
rozpatrywanie odwołań, obsługę projektów, kontrolę realizacji projektów, certyfikację, monitoring i sprawozdawczość, wdrażanie pomocy technicznej oraz
informację i promocję.

RPLU.14.01.00-06-L004/15

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

6 088 800,00

6 088 800,00

5 175 480,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wsparcie wdrażania RPO WL

Podnoszenie kwalifikacji pracowników i personelu zaangażowanego w zarządzanie i wdrażanie Programu. Ponoszenie kosztów osobowych (wydatki związane z
RPLU.14.01.00-06-L005/15
rekrutacją- um.zlecenia). Zapewnienie zaplecza lokalowego i sprzętowego do wdrażania Programu. Finansowanie ekspertyz oraz innych specjalistycznych opinii .,
monitorowaniu, zarządzaniu i kontroli nad realizacją Programu. Finansowanie kosztów przeprowadzania kontroli. Inne działania niezbędne do efektywnego
wdrażania Programu.

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

2 130 850,00

2 130 850,00

1 811 222,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL

Działania związane z informacją i promocją RPO WL 2014-2020.Realizacja tych działań zapewniana jest poprzez informowanie potencjalnych beneficjentów o
możliwościach finansowania w ramach Programu oraz sposobach jego pozyskiwania, dostarczanie beneficjentom informacji potrzebnych do realizacji
projektów na różnych etapach.

RPLU.14.01.00-06-L006/15

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

183 000,00

183 000,00

155 550,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

123 Informacja i komunikacja

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL

W roku 2015 w ramach PT RPO WL zostaną poniesione koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL oraz nagrody / premie
motywacyjne dla wszystkich pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL w tym pracowników, których wynagrodzenie jest finansowane z FP w ramach
umowy z MPiPS.

RPLU.14.01.00-06-W001/15

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

904 100,00

904 100,00

768 485,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-09-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2017 r.

W roku 2017 w ramach PT RPO WL zostaną poniesione koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL oraz nagrody / premie
motywacyjne dla wszystkich pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL w tym pracowników, których wynagrodzenie jest finansowane z FP w ramach
umowy z MPiPS. Pondto finansowane będzie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok.

RPLU.14.01.00-06-W001/16

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

4 723 500,00

4 723 500,00

4 014 975,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2018 roku

W roku 2018 w ramach PT RPO WL zostaną poniesione koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL oraz nagrody / premie
motywacyjne dla wszystkich pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL w tym pracowników, których wynagrodzenie jest finansowane z FP w ramach
umowy z MPiPS. Ponadto finansowane będzie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok.

RPLU.14.01.00-06-W001/17

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

5 413 000,00

5 413 000,00

4 601 050,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2019 roku

W roku 2019 w ramach PT RPO WL zostaną poniesione koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL oraz nagrody / premie
motywacyjne dla wszystkich pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL w tym pracowników, których wynagrodzenie jest finansowane z FP w ramach
umowy z MPiPS. Ponadto finansowane będzie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

RPLU.14.01.00-06-W001/18

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

5 712 000,00

5 712 000,00

4 855 200,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wsparcie wdrażania RPO WL

W roku 2015 w ramach PT RPO WL zostaną poniesione koszty związane z publikacją ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie oraz koszty podróży
RPLU.14.01.00-06-W002/15
służbowych związanych z procesem kontroli, koszty najmu, energii elektrycznej, sprzątania oraz usługi pocztowe i kurierskie, koszty zakupu materiałów biurowych,
zakup paliwa oraz koszty podróży służbowych.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

100 850,00

100 850,00

85 722,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-09-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wsparcie wdrażania RPO WL w 2017 r.

W roku 2017 w ramach PT RPO WL zostaną poniesione koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (szkolenia, studia podyplomowe, delegacje).
Ponadto koszty wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie , sporządzających wszelkie analizy, ekspertyzy, opinie oraz
zajmujących się doradztwem oraz koszty zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców,
koszty związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków. Zaplanowano także koszty podróży służbowych związanych z
procesem kontroli , koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, zakup wyposażenia biurowego, artykułów biurowych, koszty konserwacji i
naprawy sprzętu i wyposażenia, zapewnienia obsługi drukowania dla urządzenia wielofunkcyjnego. W ramach niniejszego projektu będą ponoszone także koszty
związane z najmem, energią elektryczną, sprzątaniem, usługami pocztowymi i kurierskimi, zakupem paliwa oraz kosztami podróży służbowych i zagranicznych.

RPLU.14.01.00-06-W002/16

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

967 500,00

967 500,00

822 375,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wsparcie wdrażania RPO WL w 2018 roku

W roku 2018 w ramach PT RPO WL zostaną poniesione koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (szkolenia, studia podyplomowe, delegacje).
RPLU.14.01.00-06-W002/17
Ponadto koszty wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie , sporządzających wszelkie analizy, ekspertyzy, opinie oraz
zajmujących się doradztwem oraz koszty zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców,
koszty związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków. Zaplanowano także koszty podróży służbowych związanych z
procesem kontroli , koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, zakup wyposażenia biurowego, artykułów biurowych, koszty konserwacji i
naprawy sprzętu i wyposażenia, zapewnienia obsługi drukowania dla urządzenia wielofunkcyjnego. W ramach niniejszego projektu będą ponoszone także koszty
związane z najmem, energią elektryczną, sprzątaniem, usługami pocztowymi i kurierskimi, zakupem paliwa oraz kosztami podróży służbowych i zagranicznych oraz
koszty związane z funkcjonowaniem mobilnego punktu - wynajem samochodu.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

905 000,00

905 000,00

769 250,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wsparcie wdrażania RPO WL w 2019 roku

W roku 2019 w ramach PT RPO WL zostaną poniesione koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (szkolenia, studia podyplomowe, delegacje).
Ponadto koszty wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie, sporządzających wszelkie analizy, ekspertyzy, opinie oraz
zajmujących się doradztwem oraz koszty zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców,
koszty związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków. Zaplanowano także koszty podróży służbowych związanych z
procesem kontroli , koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, zakup wyposażenia biurowego, artykułów biurowych, koszty konserwacji i
naprawy sprzętu i wyposażenia, zapewnienia obsługi drukowania dla urządzenia wielofunkcyjnego. W ramach niniejszego projektu będą ponoszone także koszty
związane z najmem, energią elektryczną, sprzątaniem, usługami pocztowymi i kurierskimi, zakupem paliwa oraz kosztami podróży służbowych i zagranicznych.
Ponadto zaplanowano koszty związane z wynajmem długoterminowym/leasingiem samochodów służbowych.

RPLU.14.01.00-06-W002/18

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

967 750,00

967 750,00

822 587,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL

W roku 2015 w ramach PT RPO WL zostaną poniesione koszty projektu i produkcji materiałów konferencyjnych (np. notesy, długopisy, teczki) dystrybuowanych
RPLU.14.01.00-06-W003/15
podczas spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WL w zakresie kompetencji IP oraz projekt graficzny i produkcja plakatów i banerów, kompleksowej
organizacji i obsługi konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących programu oraz szkoleń dla potencjalnych
beneficjentów RPO WL w zakresie wdrażanych przez WUP programów, wpisujące się w nowe typy wsparcia w ramach perspektywy 2014-2020. Jako działania
uzupełniające do działań IZ RPO planowane jest przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu
wspierających działania o szerokim zasięgu prowadzone w radio, TV i prasie i Internecie (m.in. audycje, artykuły, reklamy sponsorowane).

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

205 000,00

205 000,00

174 250,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2015-09-01

2015-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

123 Informacja i komunikacja

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL w 2017 r.

W 2017 roku zostaną poniesione koszty opracowania, wydania, dystrybucji i powielenia publikacji informacyjnych, zamówienie i dystrybucja materiałów
promocyjnych typu gadżety (zamówienie materiałów konferencyjnych np. notesy, teczki, długopisy) oraz zamówienie materiałów brandingowych i
wystawienniczych. Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających działania o
szerokim zasięgu prowadzone w prasie (artykuły sponsorowane, ogłoszenia, reklamy) oraz internecie (m.in sponsorowane publikacje, reklamy). Ponadto
zaplanowano wydatki związane z kompleksową organizacją i obsługą konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań informacyjno - promocyjnych CT i PI w
ramach programu, kompleksowa organizacją szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla beneficjentów oraz potencjalnych
beneficjentów wdrażanych CT i PI w ramach programu.

RPLU.14.01.00-06-W003/16

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

122 000,00

122 000,00

103 700,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2017-01-01

2017-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

123 Informacja i komunikacja

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL w 2018 roku

W 2018 roku zostaną poniesione koszty opracowania, wydania, dystrybucji i powielenia publikacji informacyjnych, zamówienie i dystrybucja materiałów
promocyjnych typu gadżety (zamówienie materiałów konferencyjnych np. notesy, teczki, długopisy). Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjnopromocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających działania o szerokim zasięgu prowadzone w prasie (artykuły sponsorowane, ogłoszenia,
reklamy) oraz internecie (m.in sponsorowane publikacje, reklamy). Ponadto zaplanowano wydatki związane z kompleksową organizacją i obsługą konferencji,
seminariów i innego rodzaju spotkań informacyjno - promocyjnych CT i PI w ramach programu, kompleksowa organizacją szkoleń, warsztatów i innego rodzaju
spotkań o charakterze edukacyjnym dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów wdrażanych CT i PI w ramach programu.

RPLU.14.01.00-06-W003/17

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

176 000,00

176 000,00

149 600,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2018-01-01

2018-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

123 Informacja i komunikacja

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL w 2019 roku

W 2019 roku zostaną poniesione koszty związane z kompleksową organizacją i obsługą konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań informacyjno RPLU.14.01.00-06-W003/18
promocyjnych CT i PI w ramach programu, kompleksową organizacją szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla beneficjentów
oraz potencjalnych beneficjentów wdrażanych CT i PI w ramach programu. Ponadto zaplanowano wydatki związane z kompleksową organizacją warsztatów i
innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie woj. lubelskiego w ramach
wdrażanych CT i PI w ramach programu oraz inne działania wspierające realizację Strategii komunikacji RPO WL (reklamy w komunikacji miejskiej, standy - akcje
informacyjno-wystawiennicze)

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

110 000,00

110 000,00

93 500,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2019-01-01

2019-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

123 Informacja i komunikacja

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL

W roku 2016 w ramach PT RPO WL zostaną poniesione koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL oraz nagrody / premie
motywacyjne dla wszystkich pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL w tym pracowników, których wynagrodzenie jest finansowane z FP w ramach
umowy z MPiPS. Pondto finansowane będzie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok.

RPLU.14.01.00-06-W004/15

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

4 663 000,00

4 663 000,00

3 963 550,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wsparcie wdrażania RPO WL

W roku 2016 w ramach PT RPO WL zostaną poniesione koszty związane zpodnoszeniem kwalifikacji zawodowych (szkolenia,, kursy językowe, studia
podyplomowe, delegacje). Ponadto koszty wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie , sporządzających wszelkie analizy,
ekspertyzy, opinie oraz zajmujących się doradztwem oraz koszty zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii oraz usług doradztwa świadczonych
przez przedsiębiorców, koszty związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków. Zaplanowano także koszty związane z
publikacją ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie oraz ogłoszeń niezbędnych w procesie naboru, oceny i kontroli, koszty podróży służbowych
związanych z procesem kontroli , koszty najmu, energii elektrycznej, sprzątania oraz usługi pocztowe i kurierskie, koszty zakupu materiałów biurowych oraz
zapewnienie obsługi drukowania dla urządzenia wielofunkcyjnego, zakup paliwa oraz koszty podróży służbowych.

RPLU.14.01.00-06-W005/15

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

813 250,00

813 250,00

691 262,50

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL

W 2016 roku zostaną poniesione koszty opracowania, wydania, dystrybucji i powielenia publikacji informacyjnych, zamówienie i dystrybucja materiałów
promocyjnych typu gadżety (zamówienie materiałów konferencyjnych np. notesy, teczki, długopisy) oraz zamówienie roll-upów. Przygotowanie i przeprowadzenie
działań informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających działania o szerokim zasięgu prowadzone w prasie (artykuły
sponsorowane, ogłoszenia, reklamy).Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla potencjalnych
beneficjentów wdrażanych CT i PI w ramach programu. Ponadto planowane jest zamówienie tablicy informacyjnej dot. RPO WL (oznaczenie budynku WUP oraz
punktu kontaktowego RPO WL).

RPLU.14.01.00-06-W006/15

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE

EFS

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020

14. Pomoc techniczna

14.1. Pomoc techniczna

Brak poddziałania

41 000,00

41 000,00

34 850,00

85,00 01 Dotacja bezzwrotna

Miejsca realizacji do
uzupełnienia ręcznego
z raportu
uzupełniającego!

01 Duże obszary
miejskie (o ludności
>50 000 i dużej
gęstości zaludnienia)

2016-01-01

2016-12-31

Pozakonkursowy

18 Administracja publiczna

123 Informacja i komunikacja

PT Nie dotyczy (tylko Pomoc
techniczna)

08 Nie dotyczy

Nie dotyczy

