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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  

na 2015 rok1  

(wersja z  23 czerwca 2015 r.) 

Ogłoszenie naborów wniosków w trybie konkursowym, zgodnie z terminami wskazanymi w tabeli poniżej, będzie możliwe po spełnieniu następujących 
warunków: 
1. Podpisanie aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla województwa lubelskiego dotyczącego realizacji RPO WL 2014 - 2020; 
2. Przygotowanie i zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIR) wytycznych horyzontalnych, o których mowa w art. 5 ust 1. ustawy  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 r., poz. 1146); 
3. Przygotowanie i opublikowanie przez MIR właściwych rozporządzeń w sprawie udzielania pomocy publicznej. 

 
Numer i nazwa Działania Planowany 

termin 
rozpoczęcia 

naborów  

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 

publicznego   
(w zł) 

Instytucja ogłaszająca 
konkurs  

Dodatkowe 
informacje 

Oś Priorytetowa 1 Badania i  innowacje 
Działanie 1.1  

Regionalna infrastruktura 
badawczo – rozwojowa 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

                                                           
1
 Harmonogram może ulec zmianie (także w wyniku zmian kursu EBC, wg którego następuje przeliczenie EURO na PLN). Dokumenty programowe opublikowane są  

na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (www.rpo.lubelskie.pl). 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
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Działanie 1.2  
Badania celowe 

IV kwartał  
 
 

Opracowanie nowych produktów/usług, 
procesów lub też wprowadzenie 
znaczących ulepszeń do istniejących 
produktów/usług, procesów (badania 
przemysłowe, eksperymentalne prace 
rozwojowe)  

132 484 551 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości w 
Lublinie 

 
www.lawp.eu 

 

Działanie 1.3  
Infrastruktura badawczo-

rozwojowa 
 w przedsiębiorstwach 

IV kwartał Projekty inwestycyjne dotyczące 
stworzenia lub rozwoju istniejącego 
zaplecza badawczo-rozwojowego 
służącego działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstwa 

88 323 031 
 

Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości w 
Lublinie 

 
www.lawp.eu 

 

Działanie 1.4 
Transfer technologii i 

komercjalizacja badań 
Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 1.5 
Bon na patent Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

Działanie 2.1  
Cyfrowe Lubelskie 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

W Działaniu 

przewiduje się 

także projekty 

realizowane w 

trybie 

pozakonkursowym. 

Działanie 2.2  
Cyfryzacja Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego w 
ramach  Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Działanie 3.1 
Tereny inwestycyjne 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 3.2 
Instrumenty kapitałowe 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 3.3 
Przedsiębiorstwa 

odpryskowe 
Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 3.4 Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

http://www.lawp.eu/
http://www.lawp.eu/
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Dostosowanie oferty IOB do 
potrzeb rynku 

Działanie 3.5 
Bon na doradztwo 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 3.6 
Marketing gospodarczy 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 3.7 
Wzrost konkurencyjności 

MŚP 
Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 3.8  

Tereny inwestycyjne w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

Działanie 4.1  
Wsparcie wykorzystania OZE 

przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 4.2  
Produkcja energii z OZE w 

przedsiębiorstwach 
Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 5.1  
Poprawa efektywności 

energetycznej 
przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 5.2  
Efektywność energetyczna 

sektora publicznego 
Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 5.3  
Efektywność energetyczna 
sektora mieszkaniowego 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 
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Działanie 5.4  
Transport niskoemisyjny 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 5.5  
Promocja niskoemisyjności 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 5.6  
Efektywność energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna 

dla Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 

Działanie 6.1 
Bezpieczeństwo ekologiczne 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 6.2 
Mała retencja 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 

projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 6.3 
Gospodarka odpadami 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 

projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 6.4 
Gospodarka wodno-

ściekowa 

III kwartał  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, 

 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, 

236 663 612,88 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, 
Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  

 
www.rpo.lubelskie.pl 

 

 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
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 Budowa i modernizacja systemów 
zaopatrzenia w wodę, w tym również 
wyposażenia w systemy zmniejszające 
straty w dostawach i zmniejszające 
ryzyko wystąpienia awarii: 

- jako element kompleksowych 
projektów regulujących 
gospodarkę ściekową lub, 

- gdy na danym terenie jest 
zapewniona sieć kanalizacyjna 
lub, 

- kiedy projekt jest  realizowany na 
obszarach osadnictwa 
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,  

 Wyposażenie w odpowiedni sprzęt 
służb, zajmujących się monitoringiem 
jakości oczyszczonych ścieków i wody 
przeznaczonej do celów 
konsumpcyjnych, 

 Dodatkowo jako element projektu 
mogą być także realizowane projekty 
dotyczące kanalizacji deszczowej. 

Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 7.1 
Dziedzictwo kulturowe 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 

projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowym. 
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Działanie 7.2 
Dziedzictwo naturalne 

IV kwartał   Roboty budowlane i modernizacja 
infrastruktury służącej promocji 
obszarów atrakcyjnych turystycznie 
(w tym ścieżki edukacyjne i 
przyrodnicze z uwzględnieniem 
niezbędnej infrastruktury 
turystycznej, informacyjnej oraz 
wypoczynkowo-rekreacyjnej). 

 

44 609 549,45 

 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 
Lubelskiego w Lublinie, 

Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  

 
www.rpo.lubelskie.pl 

W Działaniu 
przewiduje się także 

projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 7.3 
Ochrona różnorodności 

przyrodniczej Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 

projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 7.4 
Turystyka przyrodnicza 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 

projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 7.5 
Ochrona bioróżnorodności 

dla Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport 

Działanie 8.1 
Regionalny układ 

transportowy 
Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 8.2 
Lokalny układ transportowy 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 8.3 
Transport kolejowy 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 8.4 
Transport w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
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Obszaru Funkcjonalnego 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy 

Działanie 9.1 
Aktywizacja zawodowa 

III kwartał 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, 

e) wsparcie adaptacyjne
2
 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. 

30 000 000 Wojewódzki Urząd Pracy 

w Lublinie 

 

www.wup.lublin.pl  

 

Działanie 9.2 
Aktywizacja zawodowa – 

projekty PUP 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

                                                           
2
 Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypadku osób niepełnosprawnych finansowanie pracy 

asystenta osoby niepełnosprawnej oraz doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

http://www.wup.lublin.pl/


8 
 

Działanie 9.3 
Rozwój przedsiębiorczości 

IV kwartał 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). 

50 000 000 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, 

Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

www.efs.lubelskie.pl  

 

Działanie 9.4 
Godzenie życia zawodowego 

i prywatnego 

IV kwartał 1) Przedsięwzięcia zwiększające dostęp 
do opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 w formie: 

a) żłobków, 
b) klubów dziecięcych, 
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
3
, 

który uzyskał zatrudnienie w ramach 
zatrudnienia subsydiowanego, jak 
również dla osoby odbywającej staż, 

30 000 000 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, 

Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

www.efs.lubelskie.pl 

 

                                                           
3
 Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypadku osób niepełnosprawnych finansowanie pracy asystenta osoby 

niepełnosprawnej oraz doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

http://www.efs.lubelskie.pl/
http://www.efs.lubelskie.pl/
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praktykę zawodową, w zakresie 
dostosowania kompetencji i 
kwalifikacji pracownika/ 
stażysty/praktykanta do potrzeb 
pracodawcy oraz profilu wykonywanej 
pracy. 

Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian 

Działanie 10.1 
Usługi rozwojowe dla MŚP 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 10.2 
Programy typu 
outplacement 

III kwartał 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. 

 

20 000 000 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, 

Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

www.efs.lubelskie.pl  

 

Działanie 10.3 
Programy polityki 

zdrowotnej 
Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

Działanie 11.1 
Aktywne włączenie 

III kwartał 1. Programy
4
 na rzecz integracji osób i 

rodzin wykluczonych bądź 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
ukierunkowane na aktywizację oraz 
reintegrację społeczno-zawodową, w 
tym: 
a) programy integracji społecznej i 

zawodowej osób 
niepełnosprawnych, 

b) programy wychodzenia z 
bezdomności, 

50 000 000 Wojewódzki Urząd Pracy 

w Lublinie 

 

www.wup.lublin.pl 

W Działaniu 

przewiduje się także 

projekty 

realizowane w 

trybie 

pozakonkursowym. 

                                                           
4
 Każdy projekt zakłada kompleksowe wsparcie grupy docelowej z  wykorzystywaniem zróżnicowanych form i metod aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym stosowanie instrumentów 

aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, jak również realizację działań z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.  

Wszystkie działania dostosowane będą do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów (ścieżek) działania (wsparcia). 

http://www.efs.lubelskie.pl/
http://www.wup.lublin.pl/
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c) 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 Ochotnicze 
Hufce Pracy, 

d) 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. 

Działanie 11.2 
Usługi społeczne i 

zdrowotne 

IV kwartał 1) Rozwój zintegrowanych usług 
uzupełniających i wspierających rolę 
rodziny, również o charakterze 
profilaktycznym, w tym rozwój 
środowiskowych form i placówek 
wsparcia dziennego dla dzieci i 
młodzieży, 

2) wsparcie procesu 
deinstytucjonalizacji pieczy 
zastępczej. 

 

 

20 000 000 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, 

Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

www.efs.lubelskie.pl 

 

http://www.efs.lubelskie.pl/
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Działanie 11.3 
Ekonomia społeczna 

IV kwartał 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 
podmiotów ekonomii 
społecznej, w tym podmiotów 
prowadzących działalność w 
sferze pożytku publicznego (np. 
spółdzielni socjalnych)

5
. 

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 
(wyłącznie w połączeniu z 
subsydiowanym 
zatrudnieniem), 

c) zatrudnienie przejściowe dla 
osób opuszczających podmioty 
reintegracyjne czy placówki 
opiekuńczo – wychowawcze, 

d)  dotacja na przystąpienie oraz 
zatrudnienie w spółdzielni 
socjalnej. 

3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej 

20 000 000 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, 

Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

www.efs.lubelskie.pl 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowym. 

                                                           
5
 Możliwe będzie również wsparcie tworzenia podmiotów o charakterze reintegracyjnym, tj. Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej, a także Warsztatów Terapii Zajęciowej w porozumieniu z 

samorządem powiatu oraz Zakładów Aktywności Zawodowej w porozumieniu z samorządem województwa, o ile konieczność taka będzie wynikała z pogłębionej diagnozy potrzeb przeprowadzonej przez beneficjenta 
na poziomie lokalnym. 

http://www.efs.lubelskie.pl/
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i przedsiębiorstw społecznych 
świadczone przez akredytowane 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej (OWES), w tym: 

a) usługi animacji lokalnej,  
b) usługi rozwoju ekonomii 

społecznej
6
, 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. 

Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Działanie 12.1 
Edukacja przedszkolna 

IV kwartał 1) Tworzenie miejsc wychowania 
przedszkolnego dla dzieci  
w wieku 3 – 4 lata, 

2) rozszerzenie oferty o zajęcia 
realizowane w celu wyrównania 
stwierdzonych deficytów oraz 
dodatkowe zajęcia, które pozwolą na 
zwiększenie kompetencji 
społecznych. 

20 000 000 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, 

Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

www.efs.lubelskie.pl 

Wsparcie 

uzależnione będzie 

od 

zdiagnozowanych 

potrzeb 

demograficznych. 

Działanie 12.2 
Kształcenie ogólne 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 

projekty 
realizowane w 

trybie 

                                                           
6 Tj. inicjowanie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych. 

http://www.efs.lubelskie.pl/
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pozakonkursowym. 
Działanie 12.3 

Kształcenie ustawiczne w 
zakresie ICT i języków 

obcych 

III kwartał 1) Szkolenia z zakresu ICT zakończone 
procesem certyfikacji, 

2) szkolenia językowe
7
 zakończone 

procesem certyfikacji. 

15 000 000 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, 

Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

www.efs.lubelskie.pl 

 

Działanie 12.4 
Kształcenie zawodowe 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 

projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Działanie 13.1 
Infrastruktura ochrony 

zdrowia Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 

projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 13.2 
Infrastruktura usług 

społecznych 

III kwartał   Zwiększenie dostępu do usług opieki 
nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków, 
klubów dziecięcych i oddziałów 
żłobkowych: 

- zakup wyposażenia niezbędnego 
do świadczenia ww. usług, 

- dostosowanie, adaptacja lub 
modernizacji infrastruktury 
niezbędnej do świadczenia ww. 
usług (w uzasadnionych 
przypadkach również budowie 
nowych obiektów, w przypadku 
braku możliwości adaptacji 
istniejących budynków). 

16 614 000  Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, 
Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  

 
www.rpo.lubelskie.pl 

 

 

Działanie 13.3 
Rewitalizacja obszarów 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 
W Działaniu 

przewiduje się także 

                                                           
7
 W zakresie języków obcych. 

http://www.efs.lubelskie.pl/
http://www.rpo.lubelskie.pl/
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miejskich projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 13.4 
Rewitalizacja obszarów 

wiejskich Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 

projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 13.5 
Infrastruktura przedszkolna 

III kwartał  Wsparcie działań na rzecz poprawy 
dostępności do edukacji przedszkolnej 
na obszarach deficytowych w tym 
m.in. poprzez:  

 adaptację, rozbudowę i 
modernizację obiektów na 
potrzeby prowadzenia 
działalności edukacyjnej wraz z 
zapleczem socjalnym,  

 zakup niezbędnego wyposażenia 
gwarantującego wysoką jakość 
kształcenia.  

21 977 007,50  Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, 
Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  

 
www.rpo.lubelskie.pl 

 

Wsparcie 

uzależnione będzie 

od 

zdiagnozowanych 

potrzeb 

demograficznych. 

Działanie 13.6 
Infrastruktura kształcenia 

zawodowego 
 i ustawicznego 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 

projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 13.7 
Infrastruktura szkolna 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 13.8 
Rewitalizacja  Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w 

ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa 14 Pomoc techniczna 

Działanie 14.1 
Pomoc techniczna 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

 

http://www.rpo.lubelskie.pl/

