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Priorytety dostępne dla przedsiębiorstw 

 

 

1.2 Badania celowe 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów 

na działalność badawczo-rozwojową w regionie oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji 

przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie 

województwa lubelskiego. Do najważniejszych barier wpływających na niską aktywność B+R 

przedsiębiorstw w regionie należy zaliczyć wysokie koszty innowacji, brak wykwalifikowanego 

personelu oraz ryzyko braku osiągnięcia założonego celu, które wynika ze specyfiki 

prowadzenia prac B+R. Istnieje zidentyfikowana potrzeba uruchomienia kompleksowego 

systemu wsparcia inwestycji ukierunkowanych na opracowanie nowych produktów/usług, 

procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, 

procesów. Oczekiwanym rezultatem tego typu przedsięwzięć jest wzrost innowacji 

wytwarzanych i wdrażanych w regionie przez przedsiębiorstwa. Interwencje w ramach Działania 

mają za zadanie realizację celów zaprojektowanych w Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Lubelskiego do roku 2020.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu 

znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte 

koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w 

tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są 

one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty 

badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.  

Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również 

finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, 

zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. Uruchomienie pierwszej 

produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze 

pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i 

instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie 

obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.  

Przedsiębiorstwa muszą realizować dofinansowany projekt na terenie województwa lubelskiego.  

 

Typ beneficjentów  

Przedsiębiorstwa 

Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami, 

organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), 

jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.  

W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe 

określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, 

zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, 

oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.  
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Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 

2020.  

3. Wsparcie w ramach Działania nie obejmuje wdrożenia wyników badań do masowej produkcji 

czy komercyjnej sprzedaży. Możliwe jest natomiast uruchomienie pierwszej produkcji, co 

oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i 

prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z 

uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp.  

4. Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zapewnienia 

konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z 

MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu 

przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach 

na terytorium Unii Europejskiej.  

5. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Badania przemysłowe:  

 Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 80 %  

 Średnie przedsiębiorstwa: 75 %  

 Duże przedsiębiorstwa: 65 %  

 

Eksperymentalne prace rozwojowe:  

 Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 60%  

 Średnie przedsiębiorstwa: 50%  

 Duże przedsiębiorstwa: 40 %  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 80 000,00 PLN  

Maksymalna wartość projektu: 5 000 000,00 PLN  

 

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 80 000,00 PLN  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 000 000,00 PLN  

 

Minimalna kwota wsparcia: 20 000,00 PLN  

Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 PLN  
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1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem szczegółowym Działania jest zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej 

wartości nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w regionie.  

Wsparcie udzielone w ramach Działania będzie koncentrować się na pobudzeniu sektora 

prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych 

podmiotów. Uzasadnieniem dla realizacji interwencji jest potrzeba zwiększenia prorynkowej 

aktywności badawczej przedsiębiorstw.  

Interwencje w ramach Działania mają za zadanie realizację celów zaprojektowanych w 

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubelskiego i 

polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w 

szczególności:  

- zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.  

 

Typ beneficjentów  

Przedsiębiorstwa  

Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami, 

organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), 

jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.  

W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe 

określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, 

zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, 

oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.  

 

Instytucja pośrednicząca (jeśli dotyczy)  

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 

2020 r.  

3. Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zapewnienia 

konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z 

MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu 

przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach 

na terytorium Unii Europejskiej.  

4. Warunkiem wsparcia inwestycji w ramach Działania 1.3 będzie przedstawienie przez 

przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R, których realizacji będzie służyła 

dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce.  

5. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
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uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%  

Średnie przedsiębiorstwa: 60%  

Duże przedsiębiorstwa: 50%  

 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 PLN  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN  

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 PLN  

Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 PLN  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu wynosi: 100 000,00 PLN  

Maksymalna wartość projektu wynosi: 10 000 000,00 PLN  

 

Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych  

Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w przypadku ich zastosowania w ramach 

Działania, zostanie określony na podstawie analizy ex-ante.  

 

 

 

1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań 

1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Głównym celem Działania jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu 

w oparciu o efektywny i skutecznie funkcjonujący model brokerów innowacji. Brokerzy 

innowacji jako „łącznik” nauki i biznesu będą zobowiązani m. in. do zapewnienia przepływu 

informacji pomiędzy środowiskami nauki i biznesu; identyfikacji potrzeb przedsiębiorców i 

potencjału rynku; dysponowania wiedzą o ofercie uczelni oraz o przyjętej strategii rozwoju 

województwa lubelskiego.  

Dzięki współpracy środowiska nauki i biznesu nastąpi wzmocnienie procesu transferu 

technologii we wdrażaniu i rozwijaniu innowacji w przedsiębiorstwach, a w konsekwencji 

dokonanie komercjalizacji badań opracowanych przez szkoły wyższe/jednostki naukowe.  

Realizacja Działania wpłynie na zwiększenie dostępu przedsiębiorstw z woj. lubelskiego do 

wiedzy naukowej poprzez nawiązanie współpracy ze szkołami wyższymi/jednostkami 

naukowymi w zakresie wypracowania konkretnych efektów wdrożeniowych. Nastąpi 

podniesienie jakości komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami i szkołami 

wyższymi/jednostkami naukowymi prowadzącej do zintensyfikowania współpracy sfery nauki i 

biznesu.  

Ponadto poprawi się dostęp do informacji o wzajemnych potrzebach i ofertach instytucji 

naukowych i przedsiębiorstw oraz wzrost świadomości i poziomu wiedzy przedstawicieli nauki i 

biznesu w zakresie korzyści płynących ze wzajemnej współpracy.  
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Interwencje w ramach Działania mają za zadanie realizację celów zaprojektowanych w 

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wspierane będą projekty doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji oraz 

działania dotyczące finansowania usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i 

komercjalizacją badań wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu.  

W szczególności wspierane będą następujące przedsięwzięcia:  

1. Nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i 

gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych;  

2. Budowanie i utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem 

gospodarczym;  

3. Pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw odpryskowych (przez naukowców we współpracy z 

uczelnią);  

4. Doradztwo w zakresie zawierania umów np. : licencyjnych, sprzedaży praw własności do 

wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o powiązaniu kooperacyjnym, o wykonanie usług 

badawczych, o współ-pracę badawczo-rozwojową, o przeniesienie autorskich praw majątkowych 

itp.  

 

Typ beneficjentów  

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) - podmiot, bez względu na formę prawną, który co do zasady 

nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe, a prowadzona przez niego 

działalność służy tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i 

innowacyjności.  

Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie 

województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej 

w okresie trwałości projektu.  

Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności instytucji otoczenia biznesu:  

1) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,  

2) izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. izby gospodarcze, 

przemysłowe i handlowe,  

3) instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory i akceleratory 

przedsiębiorczości, podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki 

przemysłowe, technologiczne, naukowo-technologiczne, centra doskonałości, centra 

zaawansowanych technologii (działające jako instytucje wspierające za-plecze badawczo 

– rozwojowe), ośrodki innowacyjności,  

4) jednostki organizacyjne administracji publicznej nastawione na wspieranie rozwoju 

gospodarki regionalnej/lokalnej.  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa 

lubelskiego  

 

Instytucja pośrednicząca (jeśli dotyczy)  

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  
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2. Beneficjent musi zagwarantować, że wszystkie projekty realizowane przez przedsiębiorstwa z 

sektora MŚP na tzw. drugim poziomie będą wpisywać się w inteligentne specjalizacje 

zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”.  

3. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 500 000,00 PLN  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 PLN  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych  

 

Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych  

Nie dotyczy  

 

 

 

1.5 Bon na patent 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Głównym celem Działania jest wsparcie przedsiębiorców w procesie ubiegania się o ochronę 

patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.  

Powyższe przyczyni się do wzrostu liczby zgłoszeń patentowych z zakresu inteligentnych 

specjalizacji regionu zawartych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 

do 2020 r. dokonywanych przez przedsiębiorców działających na terenie województwa 

lubelskiego. Oczekiwanym rezultatem tego typu przedsięwzięć jest wzrost innowacji 

wytwarzanych i wdrażanych w regionie przez przedsiębiorstwa.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia 

patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (biogospodarka, 

medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka).  

 

Typ beneficjentów  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  

(zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu).  

Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie 

województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej 

w okresie trwałości projektu.  
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Instytucja pośrednicząca (jeśli dotyczy)  

-Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 

2020 r.  

3. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

80%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 10 000,00 PLN  

Maksymalna wartość projektu: 80 000,00 PLN  

 

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000,00 PLN  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 60 000,00 PLN  

 

Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych  

Nie dotyczy  

 

 

 

3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem szczegółowym Działania jest stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza 

przedsiębiorczości technologicznej opartej na badaniach i kapitale intelektualnym z 

przeznaczeniem na tworzenie innowacji, wzrost zatrudnienia, rozwój gospodarki oraz 

przekształcenie wyników badań w towary i usługi. Interwencje w ramach Działania mają na celu 

ułatwienie procesu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych 

na wynikach badań naukowych i rozwojowych poprzez tworzenie firm spin-off i spin-out.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych 

pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.  

Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego.  

 

Typ beneficjentów  

Spółki typu spin-off i spin-out, powstałe przy uczelniach i jednostkach naukowych  
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Spin-off to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika 

instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) 

lub technologii, zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od 

organizacji macierzystej (np. uczelni).  

Spin-out to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika 

instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) 

lub technologii, niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. 

uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania.  

UWAGA: W terminologii funkcjonującej w Polsce pojęcia spin-off i spin-out używane są 

zamiennie (w zależności od publikacji/autora).  

W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe 

określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, 

zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, 

oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w 

„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”  

3. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

iorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%  

 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN  

Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN  

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 10 000 000,00 PLN  

Minimalna kwota wsparcia: 60 000,00 PLN  

Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000,00 PLN  

 

Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych  

Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w przypadku ich zastosowania w ramach 

Działania, zostanie określony na podstawie analizy ex-ante.  
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3.5 Bon na doradztwo 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności 

zarządzania przedsiębiorstwami z sektora MŚP poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości 

zewnętrznych usług doradczych.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Udzielane wsparcie będzie polegało na przyznaniu przedsiębiorcom bezgotówkowej pomocy w 

postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego przez siebie doradztwa 

specjalistycznego. Usługa doradcza będzie związana z charakterem prowadzonej przez 

przedsiębiorcę działalności gospodarczej.  

Wsparcie projektów w ramach specjalistycznego doradztwa, polegającego na zakupie usług od 

podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.:  

 prawa własności intelektualnej  

 zarządzania wzornictwem przemysłowym  

 prawa zamówień publicznych  

 optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  

 procesów przekształceniowych spółek  

 jakość.  

Podmioty uprawnione do świadczenia usług doradczych oraz szczegółowy zakres doradztwa 

specjalistycznego możliwego do dofinansowania zostaną określone w regulaminie konkursu.  

 

Typ beneficjentów  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji 

(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego nie-które rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). Beneficjenci pomocy 

zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa 

lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie 

trwałości projektu  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w 

„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”  

3. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

50%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 10 000,00 PLN  

Maksymalna wartość projektu: 80 000,00 PLN  
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Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000,00 PLN  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 60 000,00 PLN  

 

Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych  

Nie dotyczy  

 

 

 

3.6 Marketing gospodarczy 

 

Cel i uzasadnienie działania  

W ramach Działania zaplanowano wsparcie związane z promocją przedsiębiorstw na rynkach 

krajowych i międzynarodowych mające na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

z sektora MŚP oraz stopnia ich ekspansywności na inne rynki.  

W Działaniu 3.6 przewidziane zostało również wsparcie działań marketingowych, mających na 

celu kreowanie dobrego wizerunku regionu pod kątem potencjalnych inwestorów i 

kontrahentów, w tym tworzenie sieci centrów obsługi inwestorów.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:  

1. Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym 

zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu.  

2. Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków 

do inwestowania  

 

Typ beneficjentów  

 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 

Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na 

terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go 

przynajmniej w okresie trwałości projektu.  

 samorząd województwa lubelskiego.  

 Instytucje otoczenia biznesu (IOB) - podmiot, bez względu na formę prawną, który co do 

zasady nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe, a prowadzona przez 

niego działalność służy tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 

i innowacyjności. IOB musi pro-wadzić działalność na terenie województwa lubelskiego.  

 

Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności instytucji otoczenia biznesu:  

1) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,  

2) izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. izby gospodarcze, przemysłowe i 

handlowe,  

3) instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, 

podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki przemysłowe, technologiczne, 

naukowo-technologiczne, centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii (działające 

jako instytucje wspierające zaplecze badawczo – rozwojowe), ośrodki innowacyjności,  

4) jednostki organizacyjne administracji publicznej nastawione na wspieranie rozwoju 

gospodarki regionalnej/lokalnej.  
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Wsparcie kierowane jest zarówno do przedsiębiorstw z sektora MŚP, samo-rządu województwa 

lubelskiego oraz IOB, przy czym możliwe jest organizowanie naborów dedykowanych 

wyłącznie jednej z ww. grup.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Działania prowadzone w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa 

Lubelskiego muszą być zgodne z polityką inwestycyjną regionu, która wskazuje cele i narzędzia 

właściwej realizacji marketingu gospodarczego.  

3. Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach i misjach gospodarczych musi 

wynikać ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu.  

4. Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w 

„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”  

5. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim  

jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

 Przedsiębiorstwa z sektora MŚP: 80 %  

 Instytucje otoczenia biznesu: 80 %  

 Samorząd województwa lubelskiego: 85 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Tryb pozakonkursowy: brak ograniczeń kwotowych  

Tryb konkursowy:  

Minimalna wartość projektu: 20 000,00 PLN Maksymalna wartość projektu: 100 000,00 PLN  

 

Tryb pozakonkursowy: brak ograniczeń kwotowych  

Tryb konkursowy:  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 20 000,00 PLN Maksymalna wartość 

wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 PLN  

 

Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych  

Nie dotyczy  

 

 

 

 

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Wsparcie zaplanowane w ramach Działania ma na celu przełamanie barier związanych z 

dostępem do finansowania, know – how, a także pobudzenie działań tworzących wspólny 

łańcuch wartości przedsiębiorstwa.  
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Analiza sektora MŚP działającego na terenie województwa lubelskiego wskazuje na niską 

konkurencyjność przedsiębiorstw, wynikającą przede wszystkim z małej ekspansywności sektora 

MŚP na inne rynki oraz niskiej skali wdrażanych innowacji.  

Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi 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.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:  

1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z 

założeniem nowego przedsiębiorstwa lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej/usługowej 

istniejącego przedsiębiorstwa;  

2. Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług 

uprzednio nieoferowanych;  

3. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej 

zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;  

4. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opar-tych na TIK (np. 

optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami 

poprzez nowe rozwiązania informatyczne);  

5. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. 

zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;  

6. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz 

innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności 

intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących 

aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także 

pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.  

 

W ramach Działania przewiduje się również możliwość zastosowania instrumentów 

finansowych mających zapewnić finansowanie zewnętrzne związane z rozwojem prowadzonej 

przez przedsiębiorców działalności gospodarczej.  

Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego.  

 

Typ beneficjentów  

 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Roz-porządzeniu 

Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).  

 Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wy-mienione w 

Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.  

 

Wsparcie kierowane jest zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przy czym 

możliwe jest organizowanie naborów dedykowanych wyłącz-nie jednej z ww. grup.  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. lubelskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 09.06.2015. 

 

15 

W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe 

określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, 

zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, 

oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wytycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Preferencją zostaną objęte projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje 

zapisane/zawarte w ,,Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.” 

oraz polegające na wdrożeniu wyników prac badawczych zrealizowanych w PI 1b.  

3. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

-mocy regionalnej).  

ębiorstwa: 60% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).  

 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN  

Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN  

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN  

Minimalna kwota wsparcia: 30 000,00 PLN  

Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000,00 PLN  

 

Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych  

Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w przypadku ich zastosowania w ramach 

Działania, zostanie określony na podstawie analizy ex-ante.  

 

 

 

3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Karta działania zostanie uzupełniona na późniejszym etapie prac nad SZOOP  
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4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań 

wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii 

Europa 2020. Działanie ukierunkowane jest na stworze-nie konkurencyjnego rynku energii 

odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz 

zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. Wspierane działania 

zapewniają dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększają bezpieczeństwo energetyczne 

regionu, przy wykorzystaniu jego naturalnych uwarunkowań i potencjałów, zgodnie z 

programem wojewódzkim dot. wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych,  

2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji,  

3. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, 

wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię 

wiatru oraz wody, wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych 

w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE,  

4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i 

ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości oraz poprawa 

sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej 

kogeneracji (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach),  

5. Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i 

modernizacji sieci).  

 

Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego  

 

Typ beneficjentów  

 Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki  

 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Roz-porządzeniu 

Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).  

W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe 

określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, 

zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, 

oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wytycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Potencjalne inwestycje powinny być zgodne z opracowanymi programami dotyczącymi 

ochrony powietrza, aby zapewnić zgodność z wymogami Dyrektywy 2008/50/EC w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie 

uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.  
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3. Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planowania przestrzennego oraz 

niezbędna będzie analiza, zgodnie z prawem krajowym, potencjalnego oddziaływania na 

środowisko. Podczas procesu inwestycyjnego należy uwzględniać ograniczenia występujące dla 

rozwoju energii opartej o źródła odnawialne, takie jak: występowanie na danym obszarze form 

ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, występowanie obszarów cennych 

przyrodniczo, w tym miejsc cennych dla ptaków w okresie lęgowym i podczas wędrówki, 

występowanie korytarzy migracji zwierząt, warunki hydrologiczne, wymogi ochrony zabytków i 

krajobrazu, ograniczenia związane z ochroną bioróżnorodności oraz ochronę akustyczną.  

4. Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej będą dotyczyły wyłącznie 

modernizacji małych elektrowni wodnych. W tym przypadku, zastosowanie będą miały warunki 

dotyczące projektów, mogących mieć wpływ na stan wód zgodnie z Działaniem 6.226  

5. Kluczowe w ramach oceny projektów będzie kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu 

z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Poza 

tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do 

planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2). Wzmocnieniu efektów 

realizowanych projektów służyć będzie wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią 

w oparciu o technologie TIK.  

6. Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji 

wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych 

zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności PM 10. W przypadku nowych instalacji powinno 

zostać osiągnięte, co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do 

rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych 

technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację 

musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.  

7. Projekty powinny w stosownych przypadkach przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.  

8. Projekty powinny być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność 

energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, do których 

doprowadzona jest energia ze wspieranych instalacji zapewniając, że inwestycje są oparte na 

zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe.  

9. W przypadku pomocy udzielonej z EFSI dużemu przedsiębiorcy Instytucja Zarządzająca 

uzyska zapewnienie od tego przedsiębiorcy, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje 

znacznej utraty miejsc pracy w zakresie takiej samej lub podobnej działalności w istniejących 

lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium Unii Europejskiej w związku z realizacją 

dofinansowywanego projektu.  

10. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie, w jakim jest wykluczone 

w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

11. Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się w zakresie:  

- energia wodna (do 5 MWe),  

- energia wiatru (do 5 MWe),  

- energia słoneczna (do 2 MWe/MWth),  

- energia geotermalna (do 2 MWth),  

- energia biogazu (do 1 MWe),  

- energia biomasy (do 5 MWth/MWe).  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  
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Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 

 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez 

realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, 

wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również 

szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych. Inwestycje służą 

po-kryciu 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 

go-spodarki. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym 

przedsiębiorstwie dokonywana jest na podstawie audytu energetycznego (stanowiącego 

obligatoryjny element projektu). Integralną częścią każdego projektu powinno być 

wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,  

2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w 

ramach przedsiębiorstwa,  

3. Systemy zarządzania energią (jako element projektu),  

4. Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym po-zwalająca na odzysk i 

ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego,  

5. Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, 

woda) technologii produkcji i użytkowania energii;  

6. Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu 

energetycznego),  

7. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.  

 

Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających 

ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie 

produkcyjnym.  

Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego.  

 

Typ beneficjentów  

 Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki  

 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 

Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w za-stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 
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Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w 

rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wytycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Wszystkie projekty wspierane w ramach Działania będą musiały wykazać wyraźny 

pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności energii, obniżonej 

emisji CO2 i pyłu PM 10, zgodnie z zapisami Dyrektywy 2008/50/EC, do atmosfery lub wzrostu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  

3. Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie, będą musiały wykazać efektywność kosztową. 

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast 

projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające 

efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania,  

4. W przypadku pomocy udzielonej z EFSI dużemu przedsiębiorcy Instytucja Zarządzająca 

uzyska zapewnienie od tego przedsiębiorcy, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje 

znacznej utraty miejsc pracy w zakresie takiej samej lub podobnej działalności w istniejących 

lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium Unii Europejskiej w związku z realizacją 

dofinansowywanego projektu.  

5. Powyższy zakres inwestycji musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. 

Integralną częścią każdego projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów 

zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu 

dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i o ile 

jest to uzasadnione ekonomicznie).  

6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektów: brak ograniczeń kwotowych  

Maksymalna wartość projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, w których 

większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego: 2 mln euro  

 

 

 

5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Karta działania zostanie uzupełniona na późniejszym etapie prac nad SZOOP  
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7.5 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

7.5 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Karta działania zostanie uzupełniona na późniejszym etapie prac nad SZOOP  

 

 

 

8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Karta działania zostanie uzupełniona na późniejszym etapie prac nad SZOOP  

 

 

 

9.1 Aktywizacja zawodowa 

 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 8i:  

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 bez-

robotnych oraz niskowykwalifikowanych).  

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.  

 

Działanie ma na celu wsparcie poprzez skuteczną aktywizację zawodową osób bezrobotnych 

oraz nieaktywnych zawodowo. Przedsięwzięcia będą się koncentrować na wsparciu grup 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych po 50 roku 

życia, kobiet, osób nie-pełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz 

niskowykwalifikowanych w celu aktywizacji zawodowej ułatwiającej im wejście lub powrót na 

rynek pracy. Osoby te wymagają szczególnego wsparcia z uwagi na okres bierności zawodowej, 

brak lub dezaktualizację posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, brak 

doświadczenia zawodowego czy też gorszą sytuację zatrudnieniową. Ze względu na wysoki 

poziom ukrytego bezrobocia, w tym głównie na obszarach wiejskich, w ramach Działania 

została za-planowana reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w celu 

podejmowania przez nich zatrudnienia poza rolnictwem.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:  

a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,  

b) staże i/lub praktyki zawodowe,  

c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u 

pracodawcy),  

d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy,  
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e) wsparcie adaptacyjne61 pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia 

subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w 

zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do 

potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy,  

f) wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub 

wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie;  

 

2. Działania sieci EURES w zakresie realizacji ukierunkowanych schematów mobilności 

transnarodowej (USMT) zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno - gospodarczych 

regionu (Realizacja tego typu operacji ma charakter warunkowy, uzależniony od 

zdiagnozowania branż, zawodów lub kompetencji, w których sytuacja na rynku pracy wymaga 

realizacji USMT).  

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy 

pracy.  

 Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w 

szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, niepubliczne 

agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy, instytucje dialogu 

społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego.  

 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych.  

 Pracodawcy.  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz bierne zawodowo z terenu woj. lubelskiego, 

należące, co najmniej do jednej z następujących grup:  

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,  

b) kobiety,  

c) osoby z niepełnosprawnościami,  

d) osoby długotrwale bezrobotne,  

e) osoby o niskich kwalifikacjach64;  

2. rolnicy i członkowie ich rodzin65 w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako 

osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego66 należą-ce co najmniej do jednej z następujących 

grup:  

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,  

b) osoby długotrwale bezrobotne,  

c) kobiety,  

d) osoby z niepełnosprawnościami,  

e) osoby o niskich kwalifikacjach prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 

wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.  

 

Instytucja pośredniczą-ca (jeśli dotyczy)  

-Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Zgodnie z:  
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 w zakresie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020.  

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-sady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

cznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

-2020.  

 

2. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia będą zgodne z zasadą efektywności 

zatrudnieniowej, tj. rezultat interwencji zostanie uzyskany w sytuacji, gdy odpowiedni odsetek 

uczestników projektów podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu.  

3. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - 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 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

4. Nie będą realizowane działania służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.  

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu.  

6. Udzielenie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji 

i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m. in. poprzez opracowanie/aktualizację 

Indywidualne-go Planu Działania, zgodnie ze standardem określonym w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

7. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE)  

NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 8iii:  

Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. lubelskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 09.06.2015. 

 

23 

Rozwój przedsiębiorczości stanowi jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, 

podnoszenia poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowania rozwoju 

ekonomicznego i społecznego regionu. Wsparcie w ramach Działania zostanie ukierunkowane 

na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych 

przedsiębiorstw. Typy projektów realizowane w ramach Działania mają również na celu 

optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich tkwiących w rolnictwie poprzez reorientację 

zawodową tych osób w kierunku podejmowania poza-rolniczej działalności gospodarczej. 

Działanie ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w nowoutworzonych 

mikroprzedsiębiorstwach w regionie. Kompleksowe wsparcie dla grup docelowych w zakresie 

rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przyczyni się do zwiększenia 

liczby miejsc pracy w regionie, w tym dla osób odchodzących z rolnictwa.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej obejmujące:  

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,  

b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej,  

c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).  

 

2. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

obejmujące:  

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,  

b) przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci:  

i. instrumentów finansowych,  

ii. instrumentów finansowych połączonych z dotacją na spłatę od-setek,  

iii. instrumentów finansowych w połączeniu z dotacjami.  

 

Typ beneficjentów  

1. W przypadku form wsparcia: dotacji bezzwrotnych, szkoleń/ doradztwa/ mentoringu w 

zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:  

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności 

urzędy pracy,  

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w 

szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno gospodarczy,  

c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych.  

2. W przypadku instrumentów finansowych:  

a) podmioty wdrażające instrument finansowy 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Zgodnie z:  

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  
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 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.  

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 lipca 2014 r.  

2. Przedsięwzięcia realizowane będą zgodnie z zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. rezultat 

interwencji zostanie uzyskany w sytuacji, gdy zostanie utworzona odpowiednia liczba miejsc 

pracy po-przez samozatrudnienia oraz gdy zostanie utworzona odpowiednia licz-ba miejsc pracy 

w nowopowstałych mikroprzedsiębiorstwach.  

3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu.  

4. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym po-mocy publicznej.  

Projekty objęte pomocą de minimis: 5% wartości projektu pomniejszonej o środki na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej  

 

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 8iv:  

Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do 3 lat.  

W Działaniu przewidziano upowszechnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w 

zakresie ilościowym, jak i jakościowym. Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 

poprawia szanse na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze. Działanie ma na celu 

zwiększenie szans na utrzymanie pracy osobom, którym utrudnia to sytuacja rodzinna 

wynikająca z opieki nad dzieckiem do lat 3. W ramach Działania przewidziana jest również 

interwencja w zakresie aktywizacji zawodowej, która umożliwi grupom docelowym nabycie lub 

podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, co 

przyczyni się do zwiększenia ich szans na powrót na rynek pracy. Działanie ma na celu 
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zwiększenie aktywności zawodowej kobiet powracających na rynek pracy w związku z przerwą 

związaną z macierzyństwem.  

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:  

a) żłobków,  

b) klubów dziecięcych,  

c) usług dziennych opiekunów,  

d) usług niani.  

2. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form 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),  

d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy,  

e) wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia 

subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w 

zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do 

potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy.  

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.  

 Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  

 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych.  

 Organizacje pozarządowe.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Zgodnie z:  

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-sady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.  

2. Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej będą uwzględniały efektywność 

zatrudnieniową.  

3. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej będą realizowane w odniesieniu do osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo81.  

4. Wymagane jest zapewnienie trwałości funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 w okresie 2 lat po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.  
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5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną  

formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością 

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom 

projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%.  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym po-mocy publicznej.  

Projekty objęte pomocą de minimis: 5%.  

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.  

 

 

 

10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 8v:  

Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MŚP, które skorzystały z usług rozwojowych  

Działanie ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP oraz 

przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian związanych z globalnymi 

trendami, np. upowszechnianiem nowoczesnych technologii, starzeniem się społeczeństwa i 

innymi kwestiami demograficznymi. Trwała zmiana w zakresie poziomu zatrudnienia i rozwoju 

kompetencji pracowników wymaga działań mających na celu poprawę jakości zarządzania 

przedsiębiorstwami. Wsparcie w ramach Działania przyczyni się do poprawy adaptacyjności 

przedsiębiorstw sektora MŚP i ich pracowników.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora MŚP, w 

tym:  

a) analiza potrzeb rozwojowych,  

b) szkolenia,  

c) doradztwo.  

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.  

 Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w 

szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno gospodarczy.  

 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych.  
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Zgodnie z:  

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020.  

Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na 

lata 2014-2020.  

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-sady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

-2020.  

z 2 lipca 2014 r.  

2. Regionalny system dystrybucji środków przeznaczonych na usługi rozwojowe w zakresie 

podnoszenia kompetencji/ kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw (tzw. Podmiotowy System 

Finansowania) oparty będzie na podejściu popytowym zintegrowanym z krajowym Rejestrem 

Usług  

Rozwojowych oraz docelowo spójnym z opracowana Polską Ramą Kwalifikacji.  

3. Zostaną wskazane obszary preferencji usług rozwojowych w zakresie poziomu 

dofinansowania ze środków EFS m.in. w zakresie inteligentnych specjalizacji w kontekście 

realizacji celów strategicznych regionu.  

4. Interwencja EFS zostanie skoncentrowana na firmach o najwyższym potencjale do 

generowania nowych miejsc pracy (tzw. firmach szybkiego wzrostu), jak również pracownikach 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w szczególności osobach po 50 roku 

życia, pracownikach o niskich kwalifikacjach84.  

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu.  

6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

10.2 Programy typu outplacement 
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Cel i uzasadnienie działania  

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 8v:  

Zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu 

outplacement.  

Działanie obejmuje wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw prze-chodzących procesy 

restrukturyzacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian 

gospodarczych. W celu przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia wywołanego procesami 

restrukturyzacyjnymi interwencja EFS zakłada wsparcie zmierzające do opracowania działań 

zaradczych w przypadku wystąpienia niespodziewanej zmiany gospodarczej. Działanie 

przyczyni się do kontynuacji zatrudnienia przez osoby zagrożone utratą pracy, jak również 

zmniejszy ryzyko bezrobocia wśród pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Programy typu outplacement obejmujące:  

a) doradztwo zawodowe,  

b) poradnictwo psychologiczne,  

c) pośrednictwo pracy,  

d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe,  

e) staże i/lub praktyki zawodowe,  

f) subsydiowane zatrudnienie,  

g) bony na zasiedlenie, dodatek relokacyjny,  

h) wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

obejmujące:  

 szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej,  

 przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 

postaci dotacji bezzwrotnych lub instrumentów finansowych,  

 wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).  

 

Typ beneficjentów  

W przypadku instrumentów finansowych:  

1. podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w 

rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014.  

W pozostałych formach wsparcia: dotacji bezzwrotnych, szkoleń/ doradztwa/mentoringu w 

zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:  

2. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy 

pracy  

3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności 

organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno gospodarczy,  

4. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Zgodnie z:  

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020.  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. lubelskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 09.06.2015. 

 

29 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na 

lata 2014-2020.  

i zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

ramów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

-2020.  

 

lipca 2014 r.  

2. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia będą zgodne z zasadą efektywności 

zatrudnieniowej, tj. rezultat interwencji zostanie uzyskany w sytuacji, gdy odpowiedni odsetek 

uczestników projektów podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu.  

3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu.  

4. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.  

 

 

 

10.3 Programy polityki zdrowotnej 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 8vi:  

Zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie 

wpływających na rynek pracy.  

Celem Działania jest oddziaływanie na rynek pracy poprzez przeciwdziałanie dezaktywacji 

zawodowej z przyczyn zdrowotnych. Przedsięwzięcia koncentrować się będą na 

przeciwdziałaniu bierności zawodowej powodowanej stanem zdrowia poprzez profilaktykę, 

diagnostykę i rehabilitację. Wzmocnione zostaną działania profilaktyczne pozwalające na 

wykrycie chorób we wczesnym ich stadium i na rozpoczęcie leczenia. Prowadzona będzie 

kompleksowa i specjalistyczna diagnostyka, zwłaszcza w odniesieniu do chorób o największym 

wpływie na przerywanie aktywności zawodowej. Ponadto, Działanie przyczyni się do 

wzmocnienia profilaktyki zdrowotnej, co bezpośrednio wpłynie także na wydłużenie aktywności 
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zawodowej odbiorców wsparcia. Działanie przyczyni się także do zapewnienia warunków 

sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób pracujących.  

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Realizacja programów zdrowotnych opracowanych na poziomie krajowym:  

a) programy profilaktyczne w zakresie nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi i rak 

jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie 

Partnerstwa, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne,  

b) programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej, do-tyczące grup 

jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Part-nerstwa.  

2. Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych:  

a) regionalne programy zdrowotne (w tym tworzone i realizowane we współpracy z 

pracodawcą) obejmujące także działania zwiększające zgłaszalność na badania 

profilaktyczne,  

b) programy zdrowotne ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka 

w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe)  

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.  

 Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w 

szczególności organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, podmioty ekonomii 

społecznej posiadające doświadczenie w za-kresie działań profilaktycznych.  

 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych.  

 Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą lub ich podmioty tworzące.  

 Pracodawcy, w szczególności pracodawcy aktywnie działający w zakresie włączenia 

społecznego.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Zgodnie z:  

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020  

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020  

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-sady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.  

 Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.  

 Country Specific Recommendations (CSR) dla Polski.  

 Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020.  

2. Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji program zdrowotnego będzie poprzedzona 

analizą epidemiologiczną terytorium I grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla 

danego program elementów:  
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 skali zapadalności,  

 czynników wykluczających z rynku pracy,  

 wieku,  

 płci  

 profilu zawodowego osób planowanych do objęcia programem zdrowotnym.  

3. Programy zdrowotne powinny być ukierunkowane na grupy docelowe najbardziej narażone na 

opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskich powrotowi 

na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.  

4. Przedsięwzięcia będą realizowane z zachowaniem podziału, że 85% alokacji na Działanie 10.3 

zostanie przeznaczone na programy opracowane na poziomie krajowym, a pozostałe 15% 

alokacji zostanie przeznaczone na specyficzne programy regionalne, w tym tworzone i 

realizowane we współpracy z pracodawcą.  

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu.  

6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie, w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

11.3 Ekonomia społeczna 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 9v:  

Rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej, w tym wzrost zatrudnialności w sektorze 

ekonomii społecznej w regionie.  

Celem Działania jest rozwój i upowszechnienie ekonomii społecznej w regionie, ze szczególnym 

ukierunkowaniem na tworzenie miejsc pracy w tym sektorze. Realizowane będą przedsięwzięcia 

na rzecz budowania systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstw 

i współ-pracy w celu upowszechniania i rozwoju przedsiębiorczości społecznej, w tym 

powstawania przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy w tym sektorze, 

zwłaszcza w przedsiębiorstwach społecznych. Powyższe przyczyni się do wzmocnienia roli 

ekonomii społecznej, która zgodnie z założeniami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, powinna stanowić ważny czynnik wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej oraz 

rozwoju kapitału społecznego w regionie.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  
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1. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii 

społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych, w tym:  

a) wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej (obejmujące m.in. wsparcie doradczo – 

szkoleniowe, przyznanie dotacji, wsparcie pomostowe, mentoring w zakresie 

prowadzenia działalności),  

b) bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych pod-miotów ekonomii 

społecznej, w tym podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego 

(np. spółdzielni socjalnych) 

2. Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w 

przedsiębiorstwach społecznych, w tym:  

a) subsydiowane zatrudnienie,  

b) refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wy-łącznie w połączeniu z 

subsydiowanym zatrudnieniem),  

c) zatrudnienie przejściowe dla osób opuszczających podmioty re-integracyjne czy 

placówki opiekuńczo – wychowawcze,  

d) dotacja na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.  

3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych świadczone przez 

akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w tym:  

a) usługi animacji lokalnej,  

b) usługi rozwoju ekonomii społecznej, obejmujące m.in. wsparcie przygotowawcze (w 

tym usługi doradcze i szkoleniowe), narzędzia inkubacji i preinkubacji,  

c) usługi wsparcia rozwoju i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych, 

w tym głównie poprzez zwiększanie kompetencji menadżerskich i zarządczych, 

zawodowych i społecznych, np. w formie doradztwa prawnego, finansowego i 

biznesowego, m.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego, 

marketingu.  

4. Działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników 

podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza przedsiębiorstw społecznych.  

5. Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie  

 

Typ beneficjentów  

Typy projektów nr 1-3:  

1. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).  

2. Organizacje pozarządowe.  

3. Podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej), w tym podmioty o charakterze reintegracyjnym (Zakłady Aktywności Zawodowej, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej).  

4. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.  

 

Typ projektu nr 4:  

1. Instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych 

przez wojewódzkie urzędy pracy.  

 

Typ projektu nr 5:  

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Zgodnie z:  
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 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi 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.  

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-sady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.  

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

Nowy wymiar aktywnej integracji113.  

 Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.  

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

 Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii 

społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w 

województwie lubelskim na lata 2013-2020.  

2. Docelowo dofinansowania dla realizacji usług OWES zostanie skoncentrowane na 

akredytowanych OWES (po jednym OWES w każdym z subregionów województwa).  

3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu.  

4. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Typy projektów nr 1-4: 95%  

Typ projektu nr 5: 85%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

12.1 Edukacja przedszkolna 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 10i:  

Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. lubelskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 09.06.2015. 

 

34 

Celem Działania jest wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej 

oraz podniesienie jej jakości. W ramach Działania zakłada się zwiększenie liczby miejsc 

wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat, tj. dla dzieci które od 1 września 2017 r. 

zostaną objęte prawem do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu bądź innej 

formie wychowania przedszkolnego. Wsparcie w ramach Działania ma przygotować organy 

prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego114 do zapewnienia warunków realizacji tego 

prawa, a tym samym umożliwi wy-równanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych 

wychowaniem przedszkolnym.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wie-ku 3 – 4 lata.  

2. rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz 

dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społeczny cg 

 

Typ beneficjentów  

1. Podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne 

przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące  

lub  

2. Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób pro-wadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) we współpracy z ww.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Zgodnie z:  

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełno sprawnościami i za-sady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.  

2. Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązkowego finansowania krajowego 

przewidzianego w krajowych przepisach prawnych.  

3. Liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc edukacji przedszkolnej 

będzie odpowiadała faktycznemu i prognozowa-nemu zapotrzebowaniu na usługi edukacji 

przedszkolnej w regionie z uwzględnieniem prognoz demograficznych.  

4. Po zakończeniu finansowania projektowego beneficjenci są zobowiązani do zachowania 

trwałości utworzonych w ramach RPO miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co 

najmniej 2 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.  

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu.  

6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
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uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

12.2 Kształcenie ogólne 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 10i:  

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Celem działania 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.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Projekty w zakresie  

a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku 

pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju 

właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),  

b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w 

zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,  

c) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy 

psychologiczno– pedagogicznej,  

d) tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian 

zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych oraz pracowni ICT;  

2. Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych.  

 

Typ beneficjentów  

Typ projektu nr 1:  
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1. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia ogólnego - szkoły i 

placówki oświatowe realizujące kształcenie ogólne, specjalistyczne, w tym szkoły artystyczne I i 

II stopnia realizujące kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe,  

2. organy prowadzące podmiotów wymienionych w pkt 1  

lub  

3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) we współpracy z ww.;  

Typ projektu nr 2:  

Instytucja Zarządzająca RPO WL.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Zgodnie z:  

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełno sprawnościami i za-sady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.  

2. Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązkowego finansowania krajowego 

przewidzianego w krajowych przepisach prawnych.  

3. Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i materiały 

dydaktyczne będą uzależnione od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu 

działania.  

4. Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross – financingu) w 

szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie jeżeli zostanie 

zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS.  

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu.  

6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  
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12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 10iii:  

Zwiększenie liczby osób dorosłych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 

adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy  

Celem Działania jest wzmocnienie kompetencji kluczowych osób dorosłych w zakresie ICT i 

języków obcych. Oferta edukacyjna dla osób dorosłych pozwoli rozwinąć ich umiejętności 

podstawowe oraz kompetencje przekrojowe.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji.  

2. Szkolenia językowe121 zakończone procesem certyfikacji.  

 

Typ beneficjentów  

1. Wszystkie podmioty, które mają możliwość prowadzenia oferty edukacyjnej dla osób 

dorosłych, w zakresie ICT bądź języków obcych.  

2. Podmioty uprawnione do potwierdzania umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych.  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

-Osoby w wieku 25 lat i więcej oraz osoby nieuczące się - od 18 roku życia - ze szczególną 

preferencją osób w wieku 50 lat i więcej oraz osób o niskich kwalifikacjach122 i zgłaszające z 

własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT 

bądź języków obcych z terenu woj. lubelskiego123  

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Zgodnie z:  

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełno sprawnościami i za-sady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.  

2. Oferowane wsparcie projektowe uwzględnia odejście od traktowania dorosłych jak uczniów w 

tradycyjnych szkołach, w tym:  

 odpowiadanie na udowodnione potrzeby dorosłych w zakresie pod-noszenia ich 

kompetencji i kwalifikacji, w tym sposoby identyfikowania osób z niskimi 

kompetencjami kluczowymi,  
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 stosowanie różnorodnych, w tym aktywnych form rekrutacji uczestników,  

 kompleksowe, zintegrowane podejście do usług na rzecz osób potrzebujących wsparcia,  

 zorientowanie na efekty uczenia się, w tym zintegrowanie z proce-durami uznawania 

wcześniej nabytego doświadczenia,  

 zapewnianie elastyczności organizacyjnej ofert edukacyjnych.  

3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu.  

4. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

90% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.  

 

 

 

12.4 Kształcenie zawodowe 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 10iv  

1. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę 

efektywności kształcenia zawodowego w regionie.  

2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do 

wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.  

 

Celem Działania jest z jednej strony podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego, z drugiej zaś strony – zwiększenie upowszechnienia uczestnictwa w zawodowym 

kształceniu ustawicznym i nabywaniu kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe. Działanie 

przewiduje m.in. inicjowanie i wspieranie współpracy szkół i placówek oświatowych 

prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym (w 

szczególności z pracodawcami i szkołami wyższymi). Osoby dorosłe uzyskają zaś możliwość 

nabywania lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych w for-mach pozaszkolnych, w 

elastycznym systemie kształcenia ustawicznego wpisanego w system oświaty i ściśle 

powiązanego ze szkolnictwem zawodowym.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Projekty w zakresie:  

a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. 

in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie 
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programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk 

zawodowych i staży za-równo dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego 

oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych,  

b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu 

zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz 

możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości 

uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach 

laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,  

c) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,  

d) dodatkowych zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i 

uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,  

e) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich 

szanse na rynku pracy,  

f) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych,  

g) programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 

przedmiotów zawodowych;  

2. organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych:  

a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych,  

b) kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiają-ce uzyskiwanie i 

uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;  

3. możliwość potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez odpowiednie egzaminy.  

 

Typ beneficjentów  

Typ projektu nr 1 lit. a-f:  

1. Podmioty, które mogą realizować kształcenie zawodowe:  

a) szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe,  

b) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego 

oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,  

c) Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez 

aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do 

podwyższania kwalifikacji zawodowych lub prze-kwalifikowania w zakresie nieobjętym 

interwencją PO WER;  

oraz  

2. ich organy prowadzące  

lub  

3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób pro-wadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) we współpracy z ww.  

 

Typ projektu nr 1 lit. g:  

Instytucja Zarządzająca RPO WL.  

 

Typ projektu nr 2-3:  

1. Podmioty, które mogą organizować i prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, zgodnie z 

ustawą o systemie oświaty:  

a) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których 

kształcą,  

b) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące 

kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,  
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c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach 

kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego,  

d) instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,  

e) podmioty prowadzące działalność oświatową, tj. osoby prawne i fizyczne prowadzące 

działalność oświatową, nieobejmującą prowadzenia szkół, placówek lub zespołu, 

podejmowaną na za-sadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej;  

oraz  

2. ich organy prowadzące lub  

3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób pro-wadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) we współpracy z ww.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Zgodnie z:  

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełno sprawnościami i za-sady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

 Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.  

 Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.  

2. Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązkowego finansowania krajowego 

przewidzianego w krajowych przepisach prawnych.  

3. Priorytetowo będzie traktowane wsparcie powiązane z inteligentnymi specjalizacjami regionu 

wskazanymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego czy z sektorami 

szybkiego wzrostu.  

4. Realizacja wsparcia w postaci kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz innych kursów 

umożliwiających uzyskiwanie oraz uzupełnianie kwalifikacji zawodowych musi być połączona z 

potwierdzaniem kwalifikacji w zawodzie poprzez odpowiednie egzaminy.  

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu.  

6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy  

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Typ projektu nr 1: 95%  

Typy projektów nr 2-3: 90%  
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem działania jest zwiększona dostępność usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury 

ochrony zdrowia przyczyniające do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji 

terytorialnych w ich dostępie.  

Zakres interwencji w obszarze usług zdrowotnych odzwierciedla kierunki i priorytety 

strategiczne określone w Krajowych ramach strategicznych polityki w obszarze ochrony zdrowia 

(tzw. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020). Dokument ten stanowi krajowe ramy 

strategiczne dla wszystkich przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdrowia w perspektywie 

2014-2020.  

W związku z powyższym podstawowym warunkiem realizacji inwestycji w ramach Działania 

jest ich ukierunkowanie na:  

a) 5 grup chorób, które zostały zidentyfikowane jako istotne przyczyny dezaktywizacji 

zawodowej (choroby układu krążenia, nowotworowe,  

układu kostno–stawowo–mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne) oraz na 

schorzenia specyficzne dla obszaru województwa126 (zdiagnozowane na poziomie 

regionu, jako zjawiska szczególnie niekorzystne, a także choroby uznawane jako 

cywilizacyjne),  

b) opiekę nad matką i dzieckiem (położnictwo i ginekologia, neonatologia, pediatria, 

kardiologia i kardiochirurgia dziecięca, chirurgia dziecięca, neurologia dziecięca, 

psychiatria dziecięca, hematologia i onkologia dziecięca),  

c) osoby starsze (zwłaszcza w kontekście trendów demograficznych i społecznych oraz 

niedoborów infrastruktury ambulatoryjnej i szpitalnej, świadczeń zdrowotnych w 

zakresie geriatrii, niewystarczającej liczby za-kładów opiekuńczo – leczniczych i 

opiekuńczo – pielęgnacyjnych, a tak-że ograniczonej sieci opieki paliatywnej i 

terminalnej).  

d) inwestycje prowadzone w ramach działania mogą być ukierunkowane na wszystkie 

problemy zdrowotne dorosłych i dzieci rozwiązywane w ramach świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, przy czym powinny one 

przyczyniać się do rozwoju opieki koordynowanej, z uwzględnieniem zintegrowanych 

form opieki środowiskowej. Zakres interwencji powinien wynikać z diagnozy lub danych 

ujętych w dostępnych rejestrach, wskazujących na potrzeby.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą między innymi projekty 

polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzie-lania świadczeń 

zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do 

potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – 

jako element projektu – rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).  

 

Typ beneficjentów  
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Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych:  

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  

- jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe albo instytucje gospodarki 

budżetowej,  

- fundacje, stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań z zakresu 

ochrony zdrowia,  

- kościoły i związki wyznaniowe,  

- przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.2)) we 

wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli 

ustawa nie stanowi inaczej,  

- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy 

tycznych programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Wyłączeniu z dofinansowania podlegają podmioty, które kwalifikują się do otrzymania 

wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z wyłączeniem 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.  

3. Wyłączeniu z dofinansowania podlegają podmioty działające w systemie Państwowego 

Ratownictwa Medycznego.  

4. Wykluczone ze wsparcia w ramach Działania będą duże instytucje o charakterze opiekuńczo-

pobytowym, zdefiniowane zgodnie z polskim prawem, świadczące usługi długoterminowej 

pomocy dla osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych i chorych psychicznie  

5. Inwestycje będą realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 

(publiczne i prywatne) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. W przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą, wymagane będzie zobowiązanie do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym okresie 

kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu.  

6. Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia w ramach 

Działania jest ich zgodność z uzgodnionym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji 

EFSI w sektorze zdrowia Planem działań w sektorze zdrowia (Plan działań), i jeśli zasadność ich 

realizacji wynika z map potrzeb. Projekty będą wybierane zgodnie z kryteriami wyboru opar-

tymi na rekomendacjach określonych w Planie Działań.  

7. Podejmowane będą wyłącznie inwestycje zweryfikowane zidentyfikowanymi deficytami i 

potrzebami uwzględniającymi sytuację demograficzną i epidemiologiczną (odpowiednio 

identyfikowaną na poziomie województwa – w zależności od specyfiki podmiotu leczniczego i 

oferowanych przez niego usług) oraz faktycznym zapotrzebowaniem i dostępnością 

infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze z wykorzystaniem map zdrowotnych w 

opracowaniu przez Ministerstwo Zdrowia.  

8. Rozwój usług zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, wspierany ze środków EFRR, jest zgodny z założenia-mi europejskich zasad 

przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej oraz z kierunkami wskazanymi w 

Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

9. Wydatki ponoszone w ramach projektów dotyczących infrastruktury w za-kresie opieki 

szpitalnej (w tym przygotowanie i ponoszenie w ich ramach wydatków) mogą być certyfikowane 

po wprowadzeniu map potrzeb w dziedzinie medycyny oraz rodzaju świadczeń zbieżnym 

tematycznie z zakresem danego projektu.  
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10. W drodze wyjątku od warunku określonego w punkcie 9, inwestycje dotyczące infrastruktury 

w kontekście opieki koordynowanej mające na celu  

wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz 

środowiskowych form opieki (w kontekście de instytucjonalizacji oraz tworzenia 

środowiskowych form opieki) mogą być współfinansowane od razu po przyjęciu przez Komitet 

Sterujący Planu działań, pod warunkiem, że diagnoza lub dane w dostępnych rejestrach 

umożliwiają weryfikację zasadności ich realizacji. Preferencyjnie traktowane będą projekty 

wspierające przeniesienie akcentów z usług wymagających hospitalizacji na rzecz POZ i AOS, 

jak również wspierające rozwój opieki koordynowanej, z uwzględnieniem środowiskowych form 

opieki.  

11. Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących 

przepisów są niekwalifikowane chyba że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia 

poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu doświadczeń opieki zdrowotnej.  

12. Promowane będą projekty:  

a) efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wykazują największą efektywność 

finansową,  

b) przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych,  

c) a także działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz pod-miotów 

leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz 

stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów.  

11. Wsparcie infrastrukturalne ze środków EFRR w ramach Działania co do za-sady może zostać 

skierowane na finansowane projektów realizowanych w oparciu o istniejącą bazę lokalową. W 

wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości adaptacji istniejących budynków 

możliwa będzie budowa nowych obiektów lub rozbudowa istniejących przy zachowaniu 

wszystkich ww. zasad.  

12. Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność do-stosowania 

infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95%  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 

r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego 

dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorialnego” inwestycje na terenach re witalizowanych oraz 

projekt „Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lulinie, 

zwiększenie jakości dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych”: 95%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – brak ograniczeń 

kwotowych.  

Maksymalna kwota wsparcia dla inwestycji z zakresu POZ – 100 000 PLN.  

 

 

 

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 

 

Cel i uzasadnienie działania  
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Celem Działania jest odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich prowadzą-ca do 

rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych tych obszarów. Cel ten zostanie 

osiągnięty poprzez wsparcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących m.in. zadania w 

zakresie głębokiej przebudowy i adaptacji zdegradowanych obiektów i obszarów, 

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 obszarów rewitalizowanych. Pozwolą 

także na odnowę zdegradowanych przestrzeni miejskich przyczyniając się do wzmocnienia ich 

potencjałów rozwojowych.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków 

poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji 

użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.  

2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację zdegradowanych obszarów 

wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów 

poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu 

przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. 

gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych.  

3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, 

budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości 

architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich z 

wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić będzie budynek po 

realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. 

społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

funkcjonalnie związanego z obiektem.  

4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych (przebudowa, 

remont lub modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. 

społecznych, gospodarczych, tury-stycznych lub kulturalnych wyłącznie jako element 

zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych.  

5. Zakup wyposażenia - wyłącznie jako element projektów dotyczących adaptacji budynków na 

cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne i bezpośrednio związanego z 

funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu.  

6. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjna, 

energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami). Przedmiotowe prace 

dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów 

rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są 

niezbędne do realizacji celów projektu.  

7. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). 

Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie, jako element zapewniający spójność 

kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w 

przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.  

8. Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami 

społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja 

systemów monitoringu, wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót budowlanych 

mających na celu przy-stosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu, itp. 
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wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych 

będący uzupełnieniem szerszego projektu.  

9. Rozwój miejskich terenów zielonych - wyłącznie jako element zapewniający spójność 

kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.  

10. Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na działalność 

przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego 

do prowadzenia niniejszej działalności, z wyłączeniem prac dot. wsparcia działalności 

administracyjno-biurowej.  

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia  

 Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną  

 Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego  

 przedsiębiorstwa społeczne, zgodnie definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej  

 Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne  

 Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki  

 Organizacje pozarządowe  

 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie 

wymienione wyżej  

 MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa 

lubelskiego)  

 Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wy-mienione w 

rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Działania będzie ujęcie projektu w LPR i jego 

realizacja na obszarze zdegradowanym, prawidłowo zidentyfikowanym na podstawie wybranego 

zestawu wskaźników odnoszących się do sytuacji społeczno-gospodarczej danej jednostki 

terytorialnej (w szczególności uwzględnione powinny być wskaźniki dotyczące ubóstwa, 

wykluczenia społecznego, stanu zdrowia i poziomu edukacji, np. lokalny wskaźnik rozwoju 

społecznego (Local Human Development Index).  

3. Niezbędnym warunkiem realizacji działań inwestycyjnych w ramach Działania będzie ich 

podporządkowanie i ukierunkowanie na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów 

społecznych – działania te powinny służyć głów-nie spełnieniu założeń Osi Priorytetowej 11 i 

koncentrować się m.in. na przeciwdziałaniu koncentracji ubóstwa, eliminacji czynników 

prowadzących do wykluczenia społecznego.  

4. Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność do-stosowania 

infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

5. Działania mające na celu poprawę dostępności do usług społecznych muszą wykazywać 

zgodność z założeniami europejskich zasad odejścia od form opieki instytucjonalnej na rzecz 

opieki środowiskowej (nie wykluczając stacjonarnych form opieki) oraz z kierunkami 

wskazanymi w Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

6. Projekty z zakresu kultury muszą wynikać z LPR i powinny koncentrować się na 

marginalizowanych społecznościach. Muszą to być projekty o mniejszej skali, których wysokość 

kosztów kwalifikowalnych nie będzie przekraczać 2 mln euro.  
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7. Wydatki na konserwację/restaurację wyposażenia budynków znajdujących się w rejestrze 

zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości 

architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków kwalifikowane 

będą wyłącznie w przypadku, gdy prace te będą niezbędne, by nadać bądź przywrócić funkcje 

użytkowe (np. społeczne, gospodarcze, turystyczne lub kulturalne) niniejszym budynkom. 

Wyposażenie to musi być bezpośrednio związane z funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek 

po realizacji projektu.  

8. Prace w zakresie wyposażenia centrum monitoringu oraz w zakresie przystosowanie 

pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu kwalifikowane będą wyłącznie w 

przypadku, gdy w ramach projektu przewidziany jest zakup i instalacja systemów monitoringu. 

Prace w przedmiotowym zakresie kwalifikowane będą wyłącznie w zakresie związanym 

bezpośrednio z systemem monitoringu, jaki instalowany jest w ramach projektu.  

9. Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz w zakresie dróg lokalnych 

(gminnych i powiatowych) dopuszczalne będą jedynie w sytuacjach uzasadnionych spójnością 

realizowanej operacji, w tym brakiem możliwości osiągnięcia założonych rezultatów bez 

realizacji danego elementu. Ponadto, inwestycje w drogi lokalne możliwe będą wyłącznie w 

sytuacji, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i re-generacji 

obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych. Inwestycje w zakresie dróg 

lokalnych muszą stanowić element LPR. Wydatki na drogi lokalne mogą stanowić maksymalnie 

15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wydatki na pozostałą zewnętrzną infrastrukturę 

techniczną (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu 

gospodarki odpadami) nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.  

10. Budowa nowych budynków, co do zasady, nie może być realizowana w ramach tego 

Działania. Wyjątek stanowią projekty polegające na odtworzeniu zabudowy zdegradowanej w 

stopniu uniemożliwiającym jej regenerację/renowację (zastąpienie starego budynku nowym). W 

takim przypadku, wnioskodawca zobowiązany będzie do przedstawienia wiarygodnych analiz 

potwierdzających, iż stopień zdegradowania budynku uniemożliwia jego re-generację/renowację, 

w tym analiz potwierdzających efektywność kosztową takiego rozwiązania.  

11. Priorytetowo traktowane będą projekty:  

 generujące nowe miejsca pracy,  

 przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej,  

 zapewniające kompleksowe rozwiązanie problemu obszaru zdegradowane-go139,  

 wykazujące jak największą komplementarność z inwestycjami współfinansowanymi z 

EFS, w szczególności z realizowanymi w ramach Działań: 9.2, 11.1, 11.2, 11.3  

 których całość lub elementy/moduły całości zostały przygotowane w oparciu o formułę 

konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego.  

12. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali 

socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

251, poz. 1844 z późn. zm.) wyklucza się uzyskanie jednoczesnego wsparcia na to samo 

przedsięwzięcie ze środków EFRR i krajowych środków o specjalnym przeznaczeniu. Ponadto, 

zgodnie z art. 4 i 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów (Dz. U. 2014 poz. 712) wyklucza się uzyskanie jednoczesnego wsparcia na to samo 

przedsięwzięcie ze środków pochodzących z budżetu UE oraz z kredytu, do którego 

beneficjentowi przysługuje premia, o której mowa we wskazanych artykułach.  

13. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w ja-kim jest wykluczone 

w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 

r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego 

dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorialnego” projekty niegenerujące dochodu i nieobjęte 

pomocą publiczną: 95%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów z zakresu kultury: 2 mln euro 

 

Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w ramach Działania, w tym zakres i forma 

wsparcia zostaną określone na podstawie analizy ex-ante.  

 

 

 

13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest rozwój infrastruktury obszarów zdegradowanych małych miast a także 

obszarów wiejskich przyczyniający się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów 

społecznych tych obszarów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych obejmujących m.in. zadania w zakresie głębokiej przebudowy i adaptacji 

zdegradowanych obiektów i obszarów, 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 obszarów rewitalizowanych. Pozwolą także na odnowę zdegradowanych 

przestrzeni małych miast i wiejskich przyczyniając się do wzmocnienia ich potencjałów 

rozwojowych.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków 

poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji 

użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.  

2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację zdegradowanych obszarów 

wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów 

poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu 

przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. 

gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych.  

3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, 

budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości 
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architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich z 

wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić będzie budynek po 

realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. 

społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

funkcjonalnie związanego z obiektem.  

4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych (przebudowa, 

remont lub modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. 

społecznych, gospodarczych, tury-stycznych lub kulturalnych wyłącznie jako element 

zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych.  

5. Zakup wyposażenia - wyłącznie jako element projektów dotyczących adaptacji budynków na 

cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne i bezpośrednio związanego z 

funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu.  

6. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjna, 

energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami). Przedmiotowe prace 

dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów 

rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są 

niezbędne do realizacji celów projektu.  

7. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). 

Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność 

kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w 

przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.  

8. Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami 

społecznymi obszarach m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów 

monitoringu, wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót budowlanych mających na 

celu przystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu, itp. wyłącznie ja-ko 

element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący 

uzupełnieniem szerszego projektu.  

9. Rozwój terenów zielonych - wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych 

projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szersze-go projektu.  

10. Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na działalność 

przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego 

do prowadzenia niniejszej działalności, z wyłączeniem prac dot. wsparcia działalności 

administracyjno-biurowej.  

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,  

 Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną,  

 Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,  

 Przedsiębiorstwa społeczne, zgodnie definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej,  

 Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne,  

 Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki,  

 Organizacje pozarządowe,  

 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie 

wymienione wyżej,  

 MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa 

lubelskiego).  
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Działania będzie ujęcie projektu  

w LPR i jego realizacja na obszarze zdegradowanym, prawidłowo zidentyfikowanym na 

podstawie wybranego zestawu wskaźników odnoszących się do sytuacji społeczno-gospodarczej 

danej jednostki terytorialnej (w szczególności uwzględnione powinny być wskaźniki dotyczące 

ubóstwa, wykluczenia społecznego, stanu zdrowia i poziomu edukacji, np. lokalny wskaźnik 

rozwoju społecznego (Local Human Development Index).  

3. Niezbędnym warunkiem realizacji działań inwestycyjnych w ramach Działania będzie ich 

podporządkowanie i ukierunkowanie na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów 

społecznych – działania te powinny służyć głów-nie spełnieniu założeń Osi Priorytetowej 11 i 

koncentrować się na zagadnieniach tj. np. przeciwdziałanie koncentracji ubóstwa, eliminacja 

czynników prowadzących do wykluczenia społecznego.  

4. Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność do-stosowania 

infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

5. Działania mające na celu poprawę dostępności do usług społecznych muszą wykazywać 

zgodność z założeniami europejskich zasad odejścia od form opieki instytucjonalnej na rzecz 

opieki środowiskowej (nie wykluczając stacjonarnych form opieki) oraz z kierunkami 

wskazanymi w Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

6. Projekty z zakresu kultury muszą wynikać z LPR i powinny koncentrować się na 

marginalizowanych społecznościach. Muszą to być projekty o mniejszej skali, których wysokość 

kosztów kwalifikowalnych nie będzie przekraczać 2 mln euro.  

7. Wydatki na konserwację/restaurację wyposażenia budynków znajdujących się w rejestrze 

zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości 

architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków kwalifikowane 

będą wyłącz-nie w przypadku, gdy prace te będą niezbędne, by nadać bądź przywrócić funkcje 

użytkowe (np. społeczne, gospodarcze, turystyczne lub kulturalne) niniejszym budynkom. 

Wyposażenie to musi być bezpośrednio związane z funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek 

po realizacji projektu.  

8. Prace w zakresie wyposażenia centrum monitoringu oraz w zakresie przystosowanie 

pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu kwalifikowane będą wyłącznie w 

przypadku, gdy w ramach projektu przewidziany jest zakup i instalacja systemów monitoringu. 

Prace w przedmiotowym zakresie kwalifikowalne będą wyłącznie w zakresie związanym 

bezpośrednio z systemem monitoringu, jaki instalowany jest w ramach projektu.  

9. Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz w zakresie dróg lokalnych 

(gminnych i powiatowych) dopuszczalne będą jedynie w sytuacjach uzasadnionych spójnością 

realizowanej operacji, w tym brakiem możliwości osiągnięcia założonych rezultatów bez 

realizacji danego elementu. Ponadto, inwestycje w drogi lokalne możliwe będą wyłącznie w 

sytuacji, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji 

obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych. Inwestycje w zakresie dróg 

lokalnych muszą stanowić element LPR. Wydatki na drogi lokalne mogą stanowić maksymalnie 

15% kosztów kwalifikowal-nych projektu. Wydatki na pozostałą zewnętrzną infrastrukturę 

techniczną (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z za-kresu 

gospodarki odpadami) nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.  

10. Budowa nowych budynków, co do zasady, nie może być realizowana w ramach tego 

Działania. Wyjątek stanowią projekty polegające na odtworzeniu zabudowy zdegradowanej w 

stopniu uniemożliwiającym jej regenerację/renowację (zastąpienie starego budynku nowym). W 

takim przypadku, wnioskodawca zobowiązany będzie do przedstawienia wiarygodnych analiz 
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potwierdzających, iż stopień zdegradowania budynku uniemożliwia jego regenerację/renowację, 

w tym analiz potwierdzających efektywność kosztową takiego rozwiązania.  

11. Priorytetowo traktowane będą projekty:  

 generujące nowe miejsca pracy,  

 przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej,  

 zapewniające kompleksowe rozwiązanie problemu obszaru zdegrado-wanego145,  

 wykazujące jak największą komplementarność z inwestycjami współfinansowanymi z 

EFS, w szczególności z realizowanymi w ramach Działań: 9.2, 11.1, 11.2, 11.3  

 których całość lub elementy/moduły całości zostały przygotowane w oparciu o formułę 

konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego..  

12. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali 

socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

251, poz. 1844 z późn. zm.) wyklucza się uzyskanie jednoczesnego wsparcia na to samo 

przedsięwzięcie ze środków EFRR i krajowych środków o specjalnym przeznaczeniu. Ponadto, 

zgodnie z art. 4 i 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termo-modernizacji i 

remontów (Dz. U. 2014 poz. 712) wyklucza się uzyskanie jednoczesnego wsparcia na to samo 

przedsięwzięcie ze środków pochodzących z budżetu UE oraz z kredytu, do którego 

beneficjentowi przysługuje premia, o której mowa we wskazanych artykułach.  

13. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) 
Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 

r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego 

dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorialnego” projekty niegenerujące dochodu i nieobjęte 

pomocą publiczną: 95%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów: brak ograniczeń kwotowych  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów z zakresu kultury: 2 mln euro  

 

Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w ramach Działania, w tym zakres i forma 

wsparcia zostaną określone na podstawie analizy ex-ante  

 

 

 

13.5 Infrastruktura przedszkolna 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem interwencji jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie 

terytorialnych dysproporcji w tym zakresie (wsparcie kierowane w głównej mierze na obszary 
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deficytowe). Zapewnienie lepszego dostępu do ww. usług pozwoli na wzrost liczby dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym, co w konsekwencji powinno doprowadzić do 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich. Pośrednio interwencja 

przyczyni się do po-prawy aktywności zawodowej osób wychowujących dzieci, poprzez 

stworzenie możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie działań na rzecz poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej (celem utworzenia 

nowych miejsc w przedszkolach lub innych form edukacji przed-szkolnej dla dzieci w wieku 3-4 

lata) na obszarach deficytowych w tym m.in. poprzez:  

by prowadzenia działalności 

edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym (m.in. place zabaw),  

kształcenia.  

 

Typ beneficjentów  

Organy prowadzące przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego:  

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

 Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których 

ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie 

edukacji;  

 Organizacje pozarządowe;  

 Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały 

przedszkolne;  

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 

wyznaniowych;  

 Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>).  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Wsparcie infrastrukturalne ze środków EFRR w ramach Działania co do za-sady może zostać 

skierowane na finansowane projektów realizowanych w oparciu o istniejącą bazę lokalową. W 

wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości adaptacji istniejących budynków 

możliwa będzie budowa nowych obiektów lub rozbudowa istniejących związanych bezpośrednio 

z prowadzeniem działalności edukacyjnej w deficytowych obszarach. W takich przypadkach 

wnioskodawca będzie musiał przedstawić szerokie uzasadnienie wskazujące, że zaproponowane 

rozwiązania stanowią element strategicznego podejścia do obszaru edukacji przedszkolnej na 

terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Drugi wyjątek od powyższej zasady dotyczy 

odtworzenia zabudowy zdegradowanej w stopniu uniemożliwiającym jej regenerację/renowację 

(zastąpienie starego budynku nowym). W takim przypadku, wnioskodawca zobowiązany będzie 

do przedstawienia wiarygodnych analiz potwierdzających, iż stopień zdegradowania budynku 

uniemożliwia jego regenerację/renowację, w tym analiz potwierdzających efektywność kosztową 

takiego rozwiązania.  

3. Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji w ramach Działania jest posiadanie przez 

wnioskodawcę jasnej wizji, w tym diagnozy potrzeb i deficytów w obszarze interwencji z 

uwzględnieniem analizy pod kątem trendów demograficznych i kompleksowych planów 

wykorzystania powstałej infrastruktury. Wparcie infrastrukturalne ze środków EFRR powinno 

być realizowane jako uzupełnienie działań realizowanych z EFS w sytuacji gdy jest to niezbędne 
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do osiągnięcia celów odnoszących się do całego CT10, realizowanego poprzez Działania w 

ramach Osi 12.  

4. Działania finansowane z EFRR w obszarze edukacji przedszkolnej mają charakter 

pomocniczy w stosunku do działań EFS. Wsparcie infrastrukturalne będzie ukierunkowane na 

tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej, w 

szczególności na obszarach charakteryzujących się słabym dostępem do edukacji przedszkolnej. 

Działania te (zwłaszcza dotyczące budowy nowej infrastruktury) muszą uwzględniać trendy 

demograficzne zachodzące na danym obszarze, a kryteria wyboru projektów będą obejmowały 

m.in terytorialne deficyty w dostępie do placówek przedszkolnych.  

5. Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą uwzględniać konieczność dostosowania 

wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 mln PLN  

 

 

 

13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem interwencji jest poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez prace 

modernizacyjne i zakup wyposażenie ukierunkowany na realizację ww. założeń. Działania te 

powinny zaowocować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem edukacji w szkolnictwie 

zawodowym.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

szczególności rozbudowa 

lub przebudowa (w uzasadnionych przypadkach także budowa150) pracowni/warsztatów 

kształcenia praktycznego jak również pracowni wykorzystywanych w procesie kształcenia i 

rozwoju kompetencji kluczowych zorientowanych na potrzeby regionalnego rynku pracy,  

.  

 

Typ beneficjentów  

Organy prowadzące szkół i placówek oświatowych:  

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  
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 Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których 

ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie 

edukacji;  

 Organizacje pozarządowe;  

 Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkół i placówek oświatowych;  

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 

wyznaniowych;  

 Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez aktywizację 

zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do podwyższania 

kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania w za-kresie nieobjętym interwencją 

PO WER;  

 Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>).  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Wsparcie infrastrukturalne ze środków EFRR w ramach Działania co do za-sady może zostać 

skierowane na finansowane projektów realizowanych w oparciu o istniejącą bazę lokalową. W 

wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości adaptacji istniejących budynków 

możliwa będzie budowa nowych obiektów lub rozbudowa istniejących związanych bezpośrednio 

z prowadzeniem działalności edukacyjnej w deficytowych obszarach. W takich przypadkach 

wnioskodawca będzie musiał przedstawić szerokie uzasadnienie wskazujące, że zaproponowane 

rozwiązania stanowią element strategicznego podejścia do obszaru edukacji szkolnej na terenie 

danej jednostki samorządu terytorialnego. Drugi wyjątek od powyższej zasady dotyczy 

odtworzenia zabudowy zdegradowanej w stopniu uniemożliwiającym jej regenerację/renowację 

(zastąpienie starego budynku nowym). W takim przypadku, wnioskodawca zobowiązany będzie 

do przedstawienia wiary-godnych analiz potwierdzających, iż stopień zdegradowania budynku 

uniemożliwia jego regenerację/renowację, w tym analiz potwierdzających efektywność kosztową 

takiego rozwiązania.  

3. Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji w ramach Działania jest posiadanie przez 

wnioskodawcę jasnej wizji (w tym diagnozy potrzeb i deficytów w obszarze interwencji z 

uwzględnieniem analizy pod kątem trendów demograficznych) oraz kompleksowych planów 

wykorzystania powstałej infrastruktury i jej powiązania z interwencją EFS w ramach Działań 

12.3 i 12.4. Należy pamiętać, iż ww. wparcie infrastrukturalne ze środków EFRR powinno być 

realizowane jako uzupełnienie działań realizowanych z EFS w sytuacji gdy jest to niezbędne do 

osiągnięcia celów odnoszących się do całego CT10, realizowanego poprzez Działania w ramach 

Osi 12.  

4. Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą uwzględniać konieczność dostosowania 

wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób nie-pełnosprawnych.  

5. Preferencyjnie traktowane będą projekty wspierające rozwój kształcenia zawodowego przy 

aktywnym udziale pracodawców, gwarantującym rzeczy-wisty kontakt ze środowiskiem pracy w 

danym zawodzie.  

6. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, szkoleń zawodowych oraz uczenia się 

przez całe życie powinny być skoncentrowane na dostosowaniu szkolnictwa do wymogów, jakie 

stawia regionalny rynek pracy oraz tworzeniu warunków zbliżonych do rzeczywistego 

środowiska pracy zawodowej.  

7. Interwencja realizowana w ramach działań związanych ze wsparciem infrastruktury 

kształcenia ustawicznego musi być wykorzystywana w procesie organizacji i prowadzenia dla 

osób dorosłych:  
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a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych,  

b) kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiające uzyskiwanie i 

uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;  

8. Priorytetowo będzie traktowane wsparcie powiązane z inteligentnymi specjalizacjami regionu 

wskazanymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego czy z sektorami 

szybkiego wzrostu.  

9. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nie objęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

13.7 Infrastruktura szkolna 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem działania jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju 

kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z 

uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca 

zespołowa).  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 modernizacja obiektów dydaktycznych, w których realizowany jest proces rozwoju 

kompetencji kluczowych na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, indywidualizacji 

pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kreowania właściwych 

postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),  

 zakup niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia.  

 

Typ beneficjentów  

Organy prowadzące szkół i placówek oświatowych:  

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

 Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których 

ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie 

edukacji;  

 Organizacje pozarządowe;  

 Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkół i placówek oświatowych;  

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 

wyznaniowych;  
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 Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>).  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)  

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych 

programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.  

2. Wsparcie infrastrukturalne ze środków EFRR w ramach Działania może zostać skierowane na 

finansowane projektów realizowanych w oparciu o istniejącą bazę lokalową.  

3. Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji w ramach Działania jest posiadanie przez 

wnioskodawcę jasnej wizji (w tym diagnozy potrzeb i deficytów w obszarze interwencji z 

uwzględnieniem analizy pod kątem  

trendów demograficznych) oraz kompleksowych planów wykorzystania powstałej infrastruktury 

i jej powiązania z interwencją EFS w ramach Działania 12.2.  

4. Należy pamiętać, iż ww. wparcie infrastrukturalne ze środków EFRR powinno być 

realizowane jako uzupełnienie działań realizowanych z EFS w sytuacji gdy jest to niezbędne do 

osiągnięcia celów odnoszących się do całego CT10, realizowanego poprzez Działania w ramach 

Osi 12.  

5. Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą uwzględniać konieczność dostosowania 

wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

6. Preferowane będą projekty przewidujące zastosowanie technologii informacyjno 

komunikacyjnych.  

7. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w 

art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nie objęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 
Karta działania zostanie uzupełniona na późniejszym etapie prac nad SZOOP  
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Priorytety dostępne dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa 

 

 

1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem szczegółowym Działania jest wzrost aktywności sektora B+R w strategicznych dla 

regionu dziedzinach gospodarki, stworzenie wysokiej jakości infrastruktury naukowo - 

badawczej oraz zwiększenie powiązań pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami, co 

konsekwentnie przełoży się na wzrost nakładów na B+R w relacji do PKB.  

Interwencje w ramach Działania mają za zadanie realizację celów zaprojektowanych w 

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020, a w szczególności 

odnoszą się do zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury naukowo-badawczej do 

prowadzenia i komercjalizacji badań w dziedzinach związanych z inteligentnymi specjalizacjami 

regionu.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych prowadzących 

działalność gospodarczą, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

niezbędnych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw. Możliwość 

współfinansowania infrastruktury B+R musi być powiązana z mechanizmem skutecznej 

komercjalizacji.  

Dodatkowo dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego. 

Zakresem wsparcia nie będą objęte konkretne badania celowe.  

 

Typ beneficjentów  

Jednostki naukowe 

Dopuszcza się możliwość współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami, innymi 

jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

50%  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 400 000,00 PLN  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 400 000,00 PLN  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych  

 

Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych  

Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w przypadku ich zastosowania w ramach 

Działania, zostanie określony na podstawie analizy ex-ante.  
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2.1 Cyfrowe Lubelskie 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem działania jest zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez działania ukierunkowane na zwiększenie 

zakresu informacji i zasobów sektora publicznego udostępnionych w postaci cyfrowej, 

wzmocnienie stopnia cyfryzacji administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych w 

zakresie tworzenia i cyfryzacji nowych, poprawy funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących 

usług, integracji oraz zwiększenia stopnia dostępności dla obywateli.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji.  

Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia 

cyfryzacji administracji w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawą 

efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji elektronicznej w instytucjach 

publicznych. W tym m.in.  

 uruchomienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronicznej 

archiwizacji dokumentów, rejestrów publicznych,  

 zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,  

 zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów,  

 informatyzacja procedur wewnętrznych,  

 zakup lub wykorzystanie podpisu elektronicznego.  

2. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych  
Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, 

integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług 

publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji, e-zdrowia (z 

wyłączeniem projektów telemedycyny), e-kultury. W tym m.in.  

 budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów teleinformatycznych rozumianych, jako 

zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania 

zapewniających przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych 

przez sieci komputerowe,  

 zapewnienie interoperacyjności, integracji i bezpieczeństwa systemów,  

 zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych z uwzględnieniem dostępności 

dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG 2.014  

Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji i rozwoju elektronicznych usług 

publicznych stanowić muszą jedno przedsięwzięcie inwestycyjne tzn. musza być realizowane w 

ramach jednego projektu.  

3. Projekty dotyczące zwiększenia dostępności informacji sektora publiczne-go.  

Wsparcie dotyczyć będzie projektów z zakresu:  

digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych), obejmujących, co 

najmniej:  

 budowę, rozbudowę systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów,  

 prowadzenie prac digitalizacyjnych,  
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 tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych z zapewnieniem warunków bezpiecznego 

przechowywania danych cyfrowych oraz  

 tworzenie i rozwijanie platform służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób 

otwarty i zapewniających możliwość ponownego wy-korzystania w celu umożliwienia 

tworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych.  

tworzenia, modernizacji, integracji baz danych i geodezyjnych zasobów cyfrowych tworzących 

infrastrukturę informacji przestrzennej, ich udostępnienia w celu umożliwienia tworzenia na ich 

podstawie nowych usług cyfrowych.  

Przez informację sektora publicznego rozumie się:  

 Informacje publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej,  

 informację sektora publicznego w rozumieniu dyrektywy 2003/98/WE dnia 17 listopada 

2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (w 

brzmieniu zmienionym przez dyrektywę 2013/37/UE zmieniającą dyrektywę 

2003/98/WE dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania 

informacji sektora publicznego,  

 zasoby audiowizualne, pod warunkiem ich udostępniania do ponowne-go 

wykorzystywania,  

 zasoby archiwalne, pod warunkiem ich udostępnienia do ponownego wykorzystania,  

 zasoby kultury, pod warunkiem ich udostępnienia do ponownego wykorzystania.  

 zasoby nauki, pod warunkiem ich udostępniania do ponownego wykorzystywania  

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną  

 Szkoły wyższe  

 Jednostki naukowe  

 Organizacje pozarządowe  

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych  

 Publiczne podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia 

 Administracja rządowa zespolona i niezespolona  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej  

 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 

r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego 

dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorialnego” projekt „e-Geodezja –cyfrowy zasób 

geodezyjny Województwa Lubelskiego” (projekt nieobjęty pomocą publiczną i nie generujący 

dochodu): 95%  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

 

2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

 

Karta działania zostanie uzupełniona na późniejszym etapie prac nad SZOOP  

 

 

 

3.1 Tereny inwestycyjne 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest zwiększony potencjał inwestycyjny województwa lubelskie-go. Cel ten 

zostanie osiągnięty poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie organizacji terenów 

inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i 

popegeerowskich oraz ich kompleksowego zagospodarowania. Dzięki wspieranym w ramach 

Działania przedsięwzięciom zwiększy się wyposażenie regionu w infrastrukturę sprzyjającą 

rozwijaniu działalności gospodarczej oraz lokowaniu inwestycji. Kompleksowo wyposażone 

tereny inwestycyjne stworzą dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości, w tym do rozwoju 

MŚP w regionie, czyniąc go atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Projekty dotyczące organizacji terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, 

poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowego 

zagospodarowania (tereny typu „greenfiled” oraz „brown-field”) obejmujące w szczególności:  

1. Prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego.  

2. Kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.:  

 

 

 

,  

 

 

3. Budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego – 

wyłącznie jako uzupełniający element projektu.  

4. Modernizacja i adaptacja budynków na cele gospodarcze.  

5. Zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu 

(m.in. parkingi, zieleń).  

 

Typ beneficjentów  

Jednostki samorządu terytorialnego  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95%  

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 

r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego 

dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorialnego” tereny inwestycyjne na terenach 

rewitalizowanych: 95%  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

3.2 Instrumenty kapitałowe 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest ułatwienie komercyjnego wykorzystania nowych pomysłów 

przedsiębiorstw przy wykorzystaniu kapitałowych mechanizmów wsparcia. Jednym z 

najważniejszych czynników warunkujących przedsiębiorstwom wejście na rynek z nowym 

produktem są zasoby finansowe umożliwiające zrealizowanie odpowiednich inwestycji. Bariera 

ta dotyczy w szczególności przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, które 

ze względu na nieugruntowaną pozycję na rynku oraz ograniczoną płynność finansową 

napotykają na istotne problemy z uzyskaniem kapitału niezbędnego do uruchomienia produkcji 

lub usług na bazie innowacyjnych pomysłów. Wsparcie ma na celu umożliwienie wejścia na 

rynek przedsiębiorstwom o wysokim potencjale gospodarczym, które ze względu na utrudniony 

dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania nie są w stanie same skomercjalizować własnych 

innowacyjnych pomysłów. Działanie skierowane jest do podmiotów spełniających kryteria 

wymienione w rozporządzeniu delegowanym nr 480/2014 z przeznaczeniem na wsparcie 

przedsiębiorstw z sektora MSP w formie wejść kapitałowych. Zadania tych podmiotów 

obejmują, m.in. poszukiwanie i selekcję innowacyjnych pomysłów, pomoc w utworzeniu na 

bazie wybranych pomysłów nowego przedsiębiorstwa, a następnie inwestycję kapitałową w 

nowopowstałe przedsiębiorstwo poprzez objecie w nim określonej wielkości udziałów.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Dokapitalizowanie podmiotów spełniających kryteria wymienione w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 w celu inwestowania w MŚP, w tym w szczególności 

w MŚP znajdujących się na początkowych etapach rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem 

przedsiębiorstw innowacyjnych.  

 

Typ beneficjentów  

Instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw spełniające kryteria 

wymienione w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskie-go i Rady (UE) nr 1303/2013 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społeczne-go, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
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Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego, np.  

 inkubatory, w tym inkubatory przedsiębiorczości akademickiej,  

 centra transferu technologii i innowacji,  

 akceleratory technologii,  

 parki naukowo-technologiczne  

 

Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie 

województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej 

w okresie trwałości projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

 

Minimalna wartość projektu: 5 000 000,00 PLN  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 000 000,00 PLN  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest ułatwienie dostępu przedsiębiorstwom z sektora MŚP pro-wadzących 

działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego do wysokospecjalistycznych usług 

świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB). Wsparcie ze środków RPO WL 2007-

2013 pozwoliło na stworzenie odpowiedniej infrastruktury IOB działających na terenie 

województwa lubelskiego. Okres programowania 2007-2013 stanowi fundament do rozwoju 

usług około biznesowych w okresie programowania 2014-2020. Istnieje zidentyfikowana 

potrzeba dodatkowego pobudzenia współpracy pomiędzy IOB a MŚP oraz efektywnego 

wykorzystania istniejącej infrastruktury IOB w nowej perspektywie finansowej. Wsparcie 

instytucji otoczenia biznesu zostanie w szczególności ukierunkowane na dostosowanie 

świadczonych usług do potrzeb przedsiębiorców, a także na zmianę podejścia IOB i 

przeniesienia wsparcia na stronę popytową, tak aby usługa oferowana przez IOB była ściśle 

powiązana z zainteresowaniem od-biorców oraz skoncentrowana na osiąganych wynikach.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie w ramach Działania obejmuje następujące rodzaje inwestycji:  

izację usług doradczych instytucji otoczenia biznesu. Wsparcie obejmuje koszty 

podniesienia jakości tych usług do określonych standardów międzynarodowych.  
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infrastruktury IOB do potrzeb przedsiębiorstw, w tym za-kup środków trwałych 

i wartości niematerialnych i prawnych  

 

 

Typ beneficjentów  

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) - podmiot, bez względu na formę prawną, który co do zasady 

nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe, a prowadzona przez niego 

działalność służy tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i 

innowacyjności.  

Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie 

województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej 

w okresie trwałości projektu.  

Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności instytucji otoczenia biznesu:  

1) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,  

2) izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. izby gospodarcze, przemysłowe i 

handlowe,  

3) instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, 

podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki przemysłowe, technologiczne, 

naukowo-technologiczne, centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii (działające 

jako instytucje wspierające za-plecze badawczo – rozwojowe), ośrodki innowacyjności,  

4) jednostki organizacyjne administracji publicznej nastawione na wspieranie rozwoju 

gospodarki regionalnej/lokalnej.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

70%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 250 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

 

Minimalna wartość projektu wydatków kwalifikowalnych: 200 000 PLN  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 000 000 PLN  

 

 

 

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań 

wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii 

Europa 2020. Działanie ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii 

odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz 

zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki . Wspierane działania mają 

zapewnić dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu, 

przy wykorzystaniu jego naturalnych uwarunkowań i potencjałów, zgodnie z programem 

wojewódzkim dot. wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko.  
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Przykładowe rodzaje projektów  

1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych,  

2. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, 

wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię 

wiatru oraz wody,  

3. Budowa i modernizacji dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych 

przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE,  

4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i 

ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości,  

5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki 

wysokosprawnej kogeneracji (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych 

zasobach),  

6. Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i 

modernizacji sieci).  

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną  

 Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną  

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej  

 

 

 

5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa, w 

budynkach użyteczności publicznej poprzez realizację wielo-kierunkowych i kompleksowych 

zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej 

wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych i niekonwencjonalnych.  

W związku z powyższym działania związane z modernizacją energetyczną budynków 

(użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST) będą promowały jej kompleksowy 

wymiar (tzw. głęboka kompleksowa modernizacja oparta o system monitorowania i zarządzania 

energią). Identyfikacja optymalnego ze- stawu działań zwiększających efektywność 
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energetyczną w danym budynku dokonywana na podstawie audytu energetycznego 

(stanowiącego kluczowy element projektu).  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie 

JST (m.in. szpitali, szkół).  

2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, 

klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, 

modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane OZE (z 

wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, 

klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania energią.  

3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł 

ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji  

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną  

 Jednostki naukowe  

 Szkoły wyższe  

 Organizacje pozarządowe  

 Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną  

 Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego  

 Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wy-mienione w 

rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 

r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego 

dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorialnego” projekty z zakresu efektywności energetycznej 

sektora publicznego na obszarach rewitalizowanych, nieobjęte pomocą publiczną i nie 

generujące dochodu: 95%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa, w 

wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych poprzez realizację wielokierunkowych i 

kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, 
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przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie 

energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych.  

W związku z powyższym działania związane z modernizacją energetyczną budynków 

(wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym także będących w zasobie JST ) będą 

promowały jej kompleksowy wymiar (tzw. głęboka kompleksowa modernizacja oparta o system 

monitorowania i zarządzania energią). Identyfikacja optymalnego zestawu działań 

zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku dokonywana na podstawie audytu 

energetycznego (stanowiącego kluczowy element projektu).  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Głęboka termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych,  

2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, 

klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, 

modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane OZE36 (z 

wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji), 

włącznie z systemami zarządzania energią.  

3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł 

ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji38 (w ramach kompleksowej głębokiej 

termomodernizacji budynków).  

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną  

 Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną  

 Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki, 

samorządu terytorialnego lub ich związki  

 Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze 

ZIT LOF)  

 Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 

r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego 

dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorialnego” projekty z zakresu efektywności energetycznej 

sektora mieszkaniowego na obszarach rewitalizowanych, nieobjęte pomocą publiczną i nie 

generujące dochodu: 95%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  
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5.4 Transport niskoemisyjny 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest osiągnięcie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w miastach 

prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wynikające z 

planów gospodarki niskoemisyjnych. Cel ten będzie osiągnięty poprzez wspieranie działań, 

dążących do stworzenia efektywnych systemów zrównoważonej mobilności miejskiej.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

W ramach działania będą realizowane następujące typy projektów wynikające z planów 

zrównoważonej mobilności miejskiej, planów gospodarki niskoemisyj-nej39:  

1. Roboty budowlane i modernizacja40 sieci trolejbusowych i autobusowych (w tym zakup 

sprzętu) w ramach:  

a) tworzenia nowej sieci systemu / linii transportu publicznego,  

b) przedłużenia istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego,  

c) modernizacja istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego, w tym m.in.:  

 roboty budowlane i modernizacja dróg i ulic w zakresie infrastruktury służącej 

obsłudze transportu publicznego (np. zatoczki, zjazdy, podjazdy, bocznice pętle, 

wydzielenia pasów ruchu dla autobusów i/lub trolej-busów) oraz pasażerów (np. 

przystanki, wysepki)  

 roboty budowlane i modernizacja zajezdni autobusowych i/lub trolejbusowych – 

tj. obiektów zawierających wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje, wraz z 

infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służących prowadzeniu działalności 

podstawowej (z wyłączeniem działalności usługowo - gospodarczej otwartej na 

inne podmioty)  

 roboty budowlane i modernizacja sieci energetycznej i podstacji trakcyjnych 

urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu 

publicznego  

 budowa kanalizacji teletechnicznej  

Zakup środków transportu zbiorowego o napędzie przyjaznym dla środowiska (prąd, gaz, 

biopaliwa, pojazdy spełniające normę emisji spalin co najmniej EURO VI lub inną, wyższą 

normę obowiązującą w danym czasie, itd.), tj. taboru autobusowego i/lub taboru 

trolejbusowego41. Zakup rowerów w ramach tworzenia lub rozbudowy systemu roweru 

miejskiego, jako elementu uzupełniającego miejski system transportowy.  

2. Roboty budowlane i modernizacja dworców intermodalnych, przystanków, stacji i węzłów 

przesiadkowych – zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemy 

parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Park”) 

wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów i zagospodarowaniem terenu.  

Budowa lub montaż nowych punktów wypożyczania rowerów w ramach systemu roweru 

miejskiego.  

3. Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki w tym m. in.:  

 systemy centralnego sterowania sygnalizacją,  

 systemy sygnalizacji akustycznej,  

 systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy (sygnalizacja 

akomodacyjna),  

 systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, w newralgicznych 

punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej,  

 systemy dystrybucji i identyfikacji biletów,  
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 system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa 

transportu publicznego,  

 system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym 

systemy on-line,  

 systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, węzłach 

przesiadkowych, parkingach oraz w taborze,  

4. system obsługi roweru miejskiego. 

Projekty z obszaru transportu miejskiego  

 projekty realizowane w granicach administracyjnych miast wraz z obszarami 

podmiejskimi i miejskimi obszarami funkcjonalnymi.  

 zakup taboru – tylko w przypadku wymiany starego na nowy tj. taki, który będzie 

spełniać standardy techniczne i ekologiczne (pojazdy spełniające normę emisji spalin, 

co najmniej EURO VI lub inną, wyższą normę obowiązującą w danym czasie)42  

 zakup taboru zgodnie z procedurą opisaną w Wytycznych ministra właściwego d.s. 

rozwoju regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych 

podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym 

transporcie zbiorowym.  

 

Typ beneficjentów  

Miasta o liczbie mieszkańców powyżej 30 tys. oraz obszary powiązane z nimi funkcjonalnie i 

działające na ich obszarze:  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadają-ce osobowość 

prawną,  

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  

 podmioty świadczące usługi transportu publicznego na zlecenie jedno-stek samorządu 

terytorialnego i ich związków na terenie miast objętych działaniem wyłonione do 

świadczenia tych usług zgodnie z Prawem za-mówień publicznych w zakresie projektów 

dotyczących rozwoju zbiorowego transportu miejskiego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85 %  

Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z zastosowaną 

stawką ryczałtową.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

5.5 Promocja niskoemisyjności 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich. Wsparcie skierowane jest do obszarów posiadających 

uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Nadrzędnym celem podjętych 

interwencji ma być poprawa ja-kości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji” na 
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obszarach, gdzie występują ponadnormatywne poziomy stężenia PM10. Inwestycje mają 

przyczynić się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zmniejszenia emisji 

CO2 i zmniejszenia emisji pyłu do atmosfery.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii cieplnej.43  
2. Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym oświetlenia 

ulicznego (budowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego finansowanego przez JST zgodnie z 

art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059 z późn. zm.) będzie możliwa do realizacji bez względu kto jest jego właścicielem).  

3. Działania promocyjno-informacyjne jako uzupełnienie projektów wymienionych w pkt 1 i 2.  

4. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania 

mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.  

5. Budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej z  

uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego  

 

Typ beneficjentów  

W ramach projektów wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej dla po-szczególnych 

typów obszarów, do głównych grup beneficjentów należą:  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną  

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną  

 spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki  

 MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa 

lubelskiego)  

 służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.  

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 

r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego 

dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorialnego” projekty z zakresu promocji niskoemisyjności 

na obszarach rewitalizowanych, nie-objęte pomocą publiczną i nie generujące dochodu: 95%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w tym ochrona dóbr materialnych 

na obszarach zabudowanych poprzez wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia 

akcji.  
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Przykładowe rodzaje projektów  

Zakupy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów dla OSP, niezbędnego do skutecznego 

prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych 

awarii w tym zakup samochodów ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, 

samochodów ratowniczo-gaśniczych, pomp, łodzi, sprzętu zaplecza socjalnego dla 

ewakuowanych, nośników kontenerów z innym sprzętem specjalistycznym z wyłączeniem 

samochodów ratownictwa medycznego.  

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną  

 Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

6.2 Mała retencja 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem działania jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w regionie poprzez 

zastosowanie odpowiedniej infrastruktury małej retencji służącej do zwiększenia ilości 

retencjonowanej wody oraz infrastruktury przeciwpowodziowej  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Projekty w zakresie małej retencji46, wpisujące się w kompleksową realizację zadań 

dotyczących danej zlewni, z uwzględnieniem zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej47 i 

Dyrektywy Siedliskowej, zgodnych z dokumentami dotyczącymi zagospodarowania 

przestrzennego(studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Lubelskiego), w tym m.in.:  

 roboty budowlane, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń 

przeciwpowodziowych (m.in.: wały przeciwpowodziowe, przepompownie, poldery, 

suche zbiorniki) wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, przy uwzględnieniu 

powyższych wymogów,  

 renaturyzacja cieków wodnych w ramach systemów małej retencji i określenie 

terenówkompensacyjnych  

 roboty budowlane i modernizacja zbiorników retencyjnych w ramach systemów małej 

retencji,  

2. Rozwój systemów zarządzania ryzykiem powodziowym z uwzględnieniem istniejących 

uwarunkowań (jako uzupełniający element wsparcia), w tym m.in.:  

 tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej,  
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 rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń 

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną  

 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

6.3 Gospodarka odpadami 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do 

szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tek-tury, jak również odzysku energii z 

odpadów, zgodnego z wymogami ochrony środowiska. W ramach Działania wspierane będą 

również działania informacyjno-promocyjne związane z gospodarką odpadami i promocją 

segregacji. Podjęte działania przełożą się na objęcie wszystkich mieszkańców województwa 

zorganizowanym i selektywnym systemem zbiórki odpadów. Interwencja przy-czyni się także do 

zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych, występujących w 

strumieniu odpadów komunalnych, wyeliminuje praktyki nielegalnego składowania odpadów i 

pozwoli na osiągnięcie zakładanych wskaźników ponownego użycia i recyklingu. Docelowo 

cały system gospodarowania odpadami na terenie województwa lubelskiego będzie oparty i 

prowadzony z wykorzystaniem instalacji regionalnych 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Kompleksowe projekty, obejmujące infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej 

gospodarki odpadami w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, 

m.in.:  

1. Infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych (w tym papieru, 

metalu, plastiku, szkła oraz odpadów biodegradowalnych).  

2. Infrastruktura do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostownie dla odpadów 

organicznych).  

3. Instalacje do odzysku energii z biogazu składowiskowego lub mechaniczno biologiczne 

instalacje do utylizacji dla pozostałych odpadów z wyłączeniem termicznej utylizacji odpadów.  

4. Likwidacja nielegalnych wysypisk składowisk odpadów oraz rekultywacja zamkniętych 

składowisk odpadów  

5. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, w szczególności w zakresie unieszkodliwiania 

azbestu poprzez zorganizowanie i wdrożenie kompleksowego systemu unieszkodliwiania 

azbestu z nieruchomości należących do osób fizycznych, budowę, rozbudowę i dostosowanie 

istniejących składowisk odpadów niebezpiecznych, w tym budowę kwater przy istniejących 

składowiskach .Kampanie informacyjne, dotyczące segregacji odpadów, selektywnej zbiórki 
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oraz negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie mieszkańców dzikich składowisk i 

nielegalnych wysypisk odpadów (jako uzupełnienie kompleksowych projektów 

infrastrukturalnych).  

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną  

 Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki  

 Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne  

 Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w 

sferze ochrony środowiska  

 Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wy-mienione w 

rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  

Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z zastosowaną 

stawką ryczałtową.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

 

 

6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest realizacja zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w 

aglomeracjach 2 – 10 tys. RLM wpływająca na poprawę jakości wód na terenie województwa 

poprzez inwestycje prowadzące do rozwoju infrastruktury związanej z gospodarowaniem 

ściekami bytowymi zmierzającymi do zwiększenia udziału osób objętych zbiorczymi systemami 

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i terenów atrakcyjnych.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Kompleksowa budowa i modernizacja komunalnych sieci kanalizacyjnych oraz budowa i 

modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z 

zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, z możliwością lokalizowania 

oczyszczalni dla wyznaczonej aglomeracji poza jej granicami, w przypadku braku odpowiednich 

terenów pod inwestycję, pod warunkiem, że przedmiotowa oczyszczalnia ścieków będzie służyła 

wyłącznie wyznaczonej aglomeracji.  

2. Projekty w zakresie gospodarki ściekowej na obszarach osadnictwa rozproszonego 

(przydomowe oczyszczalnie ścieków) w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z 

zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków,  

3. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, w tym również wyposażenia w 

systemy zmniejszające straty w dostawach i zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii:  
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a rozproszonego, na terenach wiejskich, 

obszarach atrakcyjnych turystycznie, obszarach chronionych i w bliskim sąsiedztwie obszarów 

chronionych pod warunkiem zapewnienia ekonomicznie uzasadnionych i trwałych finansowo 

rozwiązań (np. przydomowych oczyszczalni ścieków) gwarantujących prawidłowe 

zagospodarowanie powstałych nieczystości,  

4. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt służb, zajmujących się monitoringiem jakości 

oczyszczonych ścieków i wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych,  

5. Dodatkowo jako element projektu mogą być także realizowane projekty dotyczące kanalizacji 

deszczowej.  

 

Typ beneficjentów  

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 

 których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki  

-prywatne  

 

łające w sferze 

ochrony środowiska  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  

Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z zastosowaną 

stawką ryczałtową  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

7.1 Dziedzictwo kulturowe 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem działania jest ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno 

materialnego, jak i niematerialnego. Realizowane inwestycje będą miały na celu efektywne 

wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i 

gospodarczych, zarówno w wymiarze regionalnym jak i lokalnym. Dziedzictwo kulturowe oraz 

zasoby kultury są ważnym czynnikiem tworzenia postaw kreatywnych w społeczeństwie, 

wpływają na wspiera-nie działań innowacyjnych, a tym samym pozytywnie oddziałują na rozwój 

gospodarczy. Jednocześnie wywierając istotny wpływ m.in. na zwiększenie atrakcyjności 

inwestycyjnej regionu, determinując rozwój turystyki, tworzą rynek pracy, wpływają na rozwój 

przemysłów kultury i kreatywnych Co więcej, dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury mają 

wpływ na rozwój społeczny przyczyniając się do rozwoju kompetencji społecznych i wzrostu 

integracji społecznej. Dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury należy więc widzieć w szerokim 

kontekście czynników wspierających rozwój zrównoważony: gospodarczy, społeczny i 

środowiskowy, tak z uwagi na konieczność zachowania i rozwoju jego tkanki materialnej, 
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komplementarnej wobec dziedzictwa naturalnego i przyrodniczego, jak również w kontekście 

związków kultury z celami rozwoju ekonomicznego i społecznego, do których wnosi znaczący 

wkład.  

 

 

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane (z 

wyłączeniem rozbiórki) dotyczące zabytków i zespołów tych zabytków wraz z otoczeniem i/lub 

przystosowanie ich na cele kulturalne.  

2. Ochrona zabytków ruchomych jako element projektu.  

3. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury (w szczególności ośrodki kultury, 

biblioteki publiczne itp.) przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze.  

4. Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego.  

5. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na 

wypadek zagrożeń.  

6. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach 

będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), roboty budowlane i 

modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów 

do potrzeb osób niepełnosprawnych) – wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów 

wy-mienionych w pkt 1 i 3.  

7. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie 

jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1 i 3.  

 

Typ beneficjentów  

 

Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną  

 

  

 

samorządu terytorialnego lub ich związki  

-prywatne  

raz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych  

ochrony środowiska, kultury, turystyki  

y i ochrony 

dziedzictwa narodowego dofinansowanie projektów będzie możliwe w ramach PO IŚ.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej  

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 

r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego 

dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorialnego” projekty z zakresu wsparcia dziedzictwa 

kulturowego na obszarach rewitalizowanych, nieobjęte pomocą publiczną i nie generujące 

dochodu: 95%  
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

 

7.2 Dziedzictwo naturalne 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem działania jest zrównoważone wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa naturalnego. 

Zachowanie dziedzictwa naturalnego i zrównoważone jego wykorzystanie wywiera istotny 

wpływ m.in. na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, determinuje rozwój turystyki i 

tworzy rynek pracy. Realizowane inwestycje będą miały na celu efektywne wykorzystanie 

potencjału dziedzictwa naturalnego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, przy 

powstrzymaniu procesu degradacji.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków,  

2. Projekty dotyczące zwiększenia zieleni w miastach (w tym parków, zieleńców i terenów 

zieleni osiedlowej) w ramach rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością człowieka,  

3. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i 

obszarów atrakcyjnych turystycznie, infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników 

wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, promenady), itp.  

4. Tworzenie i poprawa funkcjonowania istniejących geoparków, parków krajobrazowych, 

centrów ochrony bioróżnorodności53 parków botanicznych, arboretów, ostoi zwierząt, mini zoo, 

wolier i innych form prezentacji przy-rody także na terenach miejskich i wiejskich,  

5. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu 

przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji 

powyższych typów projektów,  

6. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie 

jako jeden z elementów realizacji powyższych typów projektów.  

 

Typ beneficjentów  

 

Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,  

 

asy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,  

 

samorządu terytorialnego lub ich związki,  

zno-prywatne,  

 

ochrony środowiska, kultury, turystyki.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  
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Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu o zasięgu regionalnym 2 mln PLN całkowitych kosztów projektu.  

Maksymalna wartość projektu o zasięgu lokalnym: 2 mln PLN całkowitych kosztów projektu.  

Maksymalna wartość projektu: 5 mln euro kosztów całkowitych  

 

 

 

7.3 Ochrona różnorodności przyrodniczej 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem działania jest wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody. Realizowane inwestycje 

będą miały na celu efektywną ochronę różnorodności biologicznej. Działania te skupią się na 

przeciwdziałaniu czynnikom powodującym spadek powierzchni obszarów cennych 

przyrodniczo, odpowiednie zarządzanie tymi obszarami oraz ograniczenie presji na te obszary.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Zachowanie zagrożonych wyginięciem gatunków i siedlisk przyrodniczych55, aby umożliwić 

prawidłowe funkcjonowanie sieci NATURA 2000,  

2. Odbudowa zdegradowanych siedlisk, przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk 

wodno-błotnych,  

3. Ochrona in situ i ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach 

kompleksowych projektów o zasięgu regionalnym na obszarach parków krajobrazowych, 

rezerwatów przyrody (w tym na obszarach Natura 2000 będących częścią parków 

krajobrazowych i rezerwatów przyrody)i ogrodów botanicznych,  

4. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przyrodniczej (w tym m.in. opracowanie 

planów ochrony gatunków i siedlisk, inwentaryzacji przyrodniczej, opisu stanu istniejącego wraz 

z analizą potrzeb oraz analizą opcji), opracowanie planów ochrony,  

5. Projekty związane z ochrona bioróżnorodności w miastach i na obszarach wiejskich (parki, 

ogrody niebędące zabytkami).  

6. Kampanie informacyjne i promocyjne dotyczące promocji różnorodności biologicznej w 

ramach edukacji ekologicznej jako element projektu związanego z ochroną różnorodności 

biologicznej.  

7. Wyposażenie, rozbudowa i modernizacja centrów edukacji ekologicznej wraz z 

komplementarnymi do krajowych kampaniami promocyjnymi i edukacyjnymi dotyczącymi 

bioróżnorodności oraz szeroko rozumianą edukację ekologiczną jak element powyższego typu 

projektu.  

8. Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów dla zwierząt i roślin w ogrodach zoologicznych 

lub w ogrodach botanicznych.  

 

Typ beneficjentów  

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 

 

rządzające obszarami chronionymi  
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nostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze 

ochrony środowiska  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95%  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

7.4 Turystyka przyrodnicza 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem działania jest racjonalne udostępnianie zasobów środowiska przy zachowaniu 

mechanizmów służących ochronie przyrody. Realizowane projekty będą wzmacniać 

wykorzystanie potencjału walorów środowiska przyrodniczego a tym samym będą przyczyniały 

się do kreowania rozwoju gospodarczego w oparciu o nowe formy aktywności gospodarczej. 

Zostanie to osiągnięte m.in. poprzez zwiększenie liczby osób odwiedzających obszary 

stanowiące miejsca atrakcyjnie turystycznie. Zwiększenie liczby odwiedzających przełoży się na 

kreowanie nowych źródeł dochodów mieszkańców regionu.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych 

form turystyki oraz ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym 

obiektów służących zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną 

presją turystów w tym m.in: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek 

rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń).  

2. Roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych szlaków turystycznych i wyposażenie ich 

w niezbędną infrastrukturę.  

3. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na wypadek zagrożeń jako 

element projektu.  

4. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności turystycznej w obiektach 

będących przedmiotem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu).  

5. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu 

przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji 

powyższych typów projektów.  

6. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie 

jako jeden z elementów realizacji powyższych typów projektów.  

7. Roboty budowlane, modernizacja i zakup wyposażenia w obiektach pełniących funkcję 

ośrodków informacji turystycznej.  

 

W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infrastruktury sportowej.  
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Typ beneficjentów  

 

Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną  

 

nymi  

 

 

 

 

 

 

 

icznych posiadające osobowość prawną działające w sferze 

ochrony środowiska  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95%  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

8.1 Regionalny układ transportowy 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem działania jest tworzenie nowoczesnego regionalnego systemu transportowego, efektywnie 

zaspokajającego potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego 

społeczeństwa poprzez:  

ch i trzeciorzędowych z infrastrukturą TEN-T, w tym z 

węzłami multimodalnymi,  

gospodarczej i spójności 

przestrzennej regionu, przyczyniającej się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Budowa56/przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich (w tym mostów, wiaduktów, tuneli, 

obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach tych dróg) wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, polegająca głównie na przebudowie dróg istniejących, prowadząca do wzrostu ich 

nośności, poprawiająca dostępność do dróg znajdujących się w sieci TEN-T.  

Infrastruktura towarzysząca w połączeniu z ww. typem projektów, w zakresie:  

rzejścia dla pieszych, 

oświetlenie, osłony przeciwolśnieniowe, bariery ochronne, nawierzchnie antypoślizgowe, zatoki 

dla autobusów,  

przejścia dla zwierząt, 

urządzenia odwadniające, kanalizacja deszczowa, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód 

opadowych,  
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-rowerowe, parkingi dla podróżnych  

teletechniczna.  

 

Typ beneficjentów  

Jednostki samorządu terytorialnego  

-go  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95%  

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 

r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego 

dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorialnego” projekty „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 dł.17,162 km” oraz 

„Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 

Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy”: 95%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

8.2 Lokalny układ transportowy 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem działania jest tworzenie nowoczesnego lokalnego systemu transportowego, efektywnie 

zaspokajającego potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego 

społeczeństwa poprzez:  

złów drugorzędowych i trzeciorzędowych z infrastrukturą TEN-T, w tym z 

węzłami multimodalnymi,  

gospodarczej i spójności 

przestrzennej regionu, przyczyniającej się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

W ramach działania finansowane będą następujące typy projektów:  

1. Budowa57/przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych, w tym mostów, wiaduktów, tuneli, 

obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych (z wyłączeniem dróg 

wewnętrznych), prowadząca do wzrostu ich nośności, w szczególności poprawiająca dostępność 

do dróg znajdujących się w sieci TEN-T.  

2. Infrastruktura towarzysząca w połączeniu z pkt 1, w zakresie:  

eństwa ruchu drogowego m.in.: chodniki, przejścia dla pieszych, 

oświetlenie, osłony przeciwolśnieniowe, bariery ochronne, na-wierzchnie antypoślizgowe, zatoki 

dla autobusów,  

przejścia dla zwierząt, 

urządzenia odwadniające, kanalizacja deszczowa, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód 

opadowych,  

-rowerowe, parkingi dla podróżnych  
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Typ beneficjentów  

 

Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem 

samorządu województwa)  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

8.3 Transport kolejowy 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest zwiększona dostępność kolejowa w regionie poprzez realizację inwestycji 

w zakresie modernizacji istniejących odcinków sieci kolejowej, jak również zakup 

nowoczesnych i niskoemisyjnych środków transportu kolejowego. Powyższe wpłynie 

pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności tego rodzaju transportu. Działania te pozwolą na 

poprawę sprawności i efektywności systemu transportu kolejowego, zwiększenie bezpieczeństwa 

podróżowania, przystosowanie infrastruktury kolejowej do potrzeb osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się oraz poprawę wewnętrznej spójności regionu. Sprawnie działający 

system transportu kolejowego stanowić będzie konkurencję dla transportu indywidualnego oraz 

spowoduje wzrost mobilności mieszkańców województwa.  

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Modernizacja, rewitalizacja oraz rehabilitacja sieci kolejowej stanowiącej połączenie 

regionalnej sieci transportowej z siecią TEN-T zarówno na potrzeby transportu towarowego oraz 

pasażerskiego, w tym:  

układami stacyjnymi,  

odwadniające, ławy, skarpy),  

tów inżynieryjnych, budynków i budowli wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną,  

-zbędną infrastrukturą 

techniczną,  

 budową skrzyżowań 

bezkolizyjnych lub zmianą bądź likwidacją kategorii przejazdu kolejowego,  

kolejowym (SRK), a w 

szczególności: budowie, przebudowie blokady liniowej, zabudowie nowoczesnych urządzeń 

komputerowych na stacjach i poste-runkach wraz ze zdalnym sterowaniem ruchu kolejowego 

oraz dostosowaniu urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach do zwiększonej 

prędkości z likwidacją bądź zmianą kategorii przejazdów kolejowych,  

oty budowlane i modernizacja urządzeń telekomunikacji kolejowej,  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. lubelskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 09.06.2015. 

 

80 

zasilanie, trasy kablowe, 

sieć trakcyjna z podstacjami, kabinami sekcyjnymi),  

warzyszących i likwidacji barier dla 

przemieszczania się zwierząt (np. przejść dla zwierząt nad i pod liniami kolejowymi) w 

przypadku lokalizacji projektu na obszarach chronionych lub w systemie korytarzy 

ekologicznych,  

dworcowych (w tym przystosowanie obiektów do potrzeb 

osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji powyższych typów projektów,  

2. Zakup i modernizacja pojazdów szynowych do obsługi ruchu regionalnego, pasażerskiego w 

zakresie wymiany taboru na niskoemisyjny oraz dostosowany do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

 

Typ beneficjentów  

 

Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego  

 

 

Obowiązek świadczenia usług publicznych (PSO) regulować będą umowy zawierane przez 

jednostki samorządu lokalnego z przedsiębiorstwami publicznymi lub prywatnymi 

eksploatującymi urządzenia do publicznego transportu pasażerskiego (“operatorami”) o 

świadczenie usług w zakresie transportu publicznego (PSC). Umowy te stanowić będą ramy 

finansowania i korzystania z ulepszonej infrastruktury i taboru w celu zapewnienia wyższego 

poziomu świadczenia usług w zakresie transportu publicznego. Umowy przewidywać będą 

wypłacenie operatorowi re-kompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, gdy uzyskiwane 

przez wpływy ze sprzedaży biletów nie wystarczają do pokrycia kosztów świadczenia usługi o 

poziomie jakości wymaganym przez wspomniane umowy.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85 %  

Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z zastosowaną 

stawką ryczałtową.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 8i:  

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 nisko wykwalifikowanych).  

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.  

 

Działanie ma na celu wsparcie osób bezrobotnych, tj. ich skuteczną aktywizację zawodową. 

Przedsięwzięcia będą się koncentrować na wsparciu grup znajdujących się w szczególnie trudnej 
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sytuacji na rynku pracy, tj. osób star-szych od 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, 

osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych w celu aktywizacji zawodowej 

ułatwiającej im wejście lub powrót na rynek pracy. Osoby te wymagają szczególnego wsparcia z 

uwagi na okres bierności zawodowej, brak lub dezaktualizację posiadanych umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych, brak do-świadczenia zawodowego czy też gorszą sytuację 

zatrudnieniową. Ze względu na wysoki poziom ukrytego bezrobocia, w tym głównie na 

obszarach wiejskich, w ramach Działania została zaplanowana reorientacja zawodowa osób 

odchodzących z rolnictwa w celu podejmowania przez nich zatrudnienia poza rolnictwem.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych.  

 

Typ beneficjentów  

Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

100%  

Projekty prefinansowane w całości ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 

budżetowym na realizację przez samorządy powiatowe pro-gramów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.  

 

 

 

 

11.1 Aktywne włączenie 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 9i:  

Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację 

kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – 

zawodowej  

Celem Działania jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia 

biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz po-prawa dostępu do rynku pracy osób 

wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie. W ramach Działania 

będą realizowane przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji 

społecznej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji 

społeczno – zawodowej. Wdrożenie standardów oraz wykorzystanie nowych rozwiązań w 

zakresie aktywnej integracji przyczyni się do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności 

działań instytucji pomocy i integracji na rzecz włączenia społecznego  
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Przykładowe rodzaje projektów  

1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-

zawodową, w tym:  

a) programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na obszarach objętych działania-mi rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów 

aktywności lo-kalnej,  

b) programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,  

c) kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych 

klientów ośrodków pomocy społecznej (Pro-gram Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz 

uzupełniająco działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów 

ośrodków pomocy społecznej,  

d) programy wychodzenia z bezdomności,  

e) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo 

- wychowawczym prowadzonych przez Ochotni-cze Hufce Pracy,  

f) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne 

formy pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu 

mieszkaniowemu i bezdomności;  

2.Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie 

przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji 

Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia 

wspieranego oraz prac społecznie użytecznych  

 

Typ beneficjentów  

Typy projektów nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 2:  

1. Instytucje pomocy i integracji społecznej.  

2. Instytucje rynku pracy.  

3. Instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  

4. Podmioty reintegracyjne.  

5. Organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/ pomocy i integracji społecznej.  

6. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym jednostki pomocy 

społecznej.  

7. PFRON.  

8. Ochotnicze Hufce Pracy.  

9. Centra aktywności lokalnej.  

10. Podmioty ekonomii społecznej.  

 

Typ projektu nr 1 lit. c:  

1. Jednostki pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego we współpracy z 

powiatowymi urzędami pracy.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Typy projektów nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 2: 95%  

Typ projektu nr 1 lit. c: 85%  
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Tryb konkursowy:  

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

Tryb pozakonkursowy:  

Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

 

 

 

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 9iv:  

1. Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w 

szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.  

2. Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym w regionie.  

 

Celem Działania jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych. W ramach Działania 

przewiduje się wsparcie procesu deinstytucjonalizacji oraz rozwoju zintegrowanych usług 

społecznych i zdrowotnych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców, w tym usług 

środowiskowych. Zakłada się realizację kompleksowych działań na rzecz rozwoju systemu 

wsparcia rodziny oraz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Realizacja priorytetu 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, niepełnosprawnym i niesamodzielnym.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, 

aktywizującym i interwencyjnym.  

2. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form 

wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.  

3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym m. in.:  

a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,  

b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.  

4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i treningowego.  

5. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.  

6. 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/programy 

socjoterapeutyczne,  

1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, 

aktywizującym i interwencyjnym.  

2. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form 

wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.  
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3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym m. in.:  

a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,  

b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.  

4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i treningowego.  

5. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.  

6. 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/programy 

socjoterapeutyczne,  

 

Typ beneficjentów  

 

połeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodki wsparcia (w 

tym specjalistyczne ośrodki wsparcia), instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, placówki wsparcia dziennego, jednostki specjalistycznego poradnictwa.  

j.  

 

 

 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

 

 

13.2 Infrastruktura usług społecznych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem interwencji jest upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez wsparcie 

infrastruktury niezbędnej do jej sprawnego świadczenia oraz zwiększenie aktywności 

zawodowej mieszkańców regionu, m.in. poprzez wzrost dostępności usług opieki nad dzieckiem 

w wieku do lat 3.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,, adaptacja, remont, modernizacja, 

wyposażenie infrastruktury usług społecznych (bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby 

wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym), w tym :  

a) ośrodków wsparcia, w tym m.in. środowiskowych instytucji akty-wizujących osoby 

niepełnosprawne, dziennych i rodzinnych do-mów pomocy dla osób starszych,  

b) placówek środowiskowych i dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży,  

c) pieczy zastępczej,  
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d) ośrodków wsparcia w tym specjalistycznych ośrodków wsparcia,  

e) placówek środowiskowych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

środowiskowych domów samopomocy,  

f) ośrodków interwencji kryzysowej,  

g) podmiotów reintegracyjnych,  

h) placówek DPS i DPR w celu przejścia od form instytucjonalnych do deinstytucjonalizacji 

świadczenia usług,  

i) placówek instytucjonalnych form pomocy społecznej – warunkowo jedynie w przypadku 

objęcia wsparciem grupy osób, wobec której nie jest możliwe świadczenie usług w innej formie 

niż instytucjonalna ze względu na stan zdrowia lub inne istotne przesłanki.  

2. Modernizacja, adaptacja (do potrzeb osób potrzebujących) oraz zakup wyposażenia 

infrastruktury niezbędnej do świadczenia środowiskowych form wsparcia w miejscu 

zamieszkania.  

3. Remont, przebudowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół przysposabiających do 

pracy.  

4. Remont, przebudowa, adaptacja (w uzasadnionych przypadkach także za-kup lokali 

mieszkalnych) i wyposażenie infrastruktury mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i 

treningowego.  

5. Remont przebudowa, adaptacja i wyposażenie infrastruktury mieszkalnictwa socjalnego.  

6. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja i 

wyposażenie infrastruktury usług opieki nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków, klubów 

dziecięcych i oddziałów żłobkowych m.in. w ce-lu zwiększenia liczby miejsc w istniejących 

instytucjach.  

 

Typ beneficjentów  

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość 

prawną,  

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,  

Organizacje pozarządowe,  

Organy prowadzące szkół przysposabiających do pracy:  

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną,  

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych,  

 Organizacje pozarządowe,  

Organy prowadzące żłobki, kluby dziecięce i oddziały żłobkowe:  

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów pub-licznych posiadające 

osobowość prawną,  

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych,  

 Organizacje pozarządowe  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z bu-dżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.  
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Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu  

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 

r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego 

dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorialnego” inwestycje na terenach rewitalizowanych, 

nieobjęte pomocą publiczną i nie generujące dochodu: 95%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych  


