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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  

na 2018 rok1 
(wersja z 27 listopada 2017 r.) 

Numer i nazwa Działania 

Planowany 
termin 

ogłoszenia 
konkursów 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w ramach konkursu 
3 Instytucja 

ogłaszająca 
konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Kwota 
dofinansowania 

z UE 
(w euro) 

Kwota 
dofinansowania  

z budżetu państwa – 
jeśli dotyczy 

(w euro) 

kwota 
dofinansowania 

publicznego   
(w PLN) 

Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje 

Działanie 1.1 
Regionalna infrastruktura 

badawczo – rozwojowa 
 

luty marzec  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.  

 

6 571 223,00 - 27 883 013,43 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 

 

Działanie 1.2 
Badania celowe 

kwiecień maj Projekty polegające na opracowaniu nowych 
produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu 
znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, 
procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty 
przeprowadzenia 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.  

3 500 000,00 - 14 851 200,00 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.pl 

Nabór realizowany 
w ramach 

Wspólnego 
Przedsięwzięcia  

z NCBiR 

Działanie 1.3 
Infrastruktura badawczo-

rozwojowa 
w przedsiębiorstwach 

luty marzec Projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju 
istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. 

13 000 000,00 - 55 161 600,00 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.pl 

 

                                                           
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 RPO WL 2014-2020 (www.rpo.lubelskie.pl). 

2
 Szczegółowe informacje w zakresie zasad i warunków udzielania wsparcia zawarte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 (SZOOP). Numeracja typów projektów w Harmonogramie jest zgodna z numeracją typów projektów z 

SZOOP z dnia 7 listopada 2017 r. 
3
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie m.in. od aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu. 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
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Działanie 1.4 
Transfer technologii  

i komercjalizacja badań 

listopad grudzień 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 współpracę badawczo-rozwojową,  
o przeniesienie autorskich praw majątkowych itp. 

6 910 726,00 - 29 323 592,56 
 

Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.pl 

 

Działanie 1.5 

Bon na innowacje 

marzec kwiecień 1. Projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, 
związanych z wdrożeniem lub rozwojem 
produktu/usługi/technologii (pod warunkiem 
przeprowadzenia prac rozwojowych 
uzupełniających/dostosowujących 
produkt/usługę/technologię do specyfiki 
przedsiębiorstwa).  

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego  
na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać 
objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań 
rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu 
do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług  
w zakresie wykonania badań dotyczących jakości  
i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz 
certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.  

2. Projekty polegające na zakupie usług badawczo-
rozwojowych, w zakresie: 

 opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, 
produktu, technologii produkcji lub nowego 
projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech 
technicznych i/lub użytkowych, projektu 
inżynierskiego – konstrukcyjnego, 
technologicznego, oprzyrządowania itp.;  

 opracowania prototypów, projektów 
pilotażowych lub demonstracyjnych;  

 testowania i walidacji nowych lub ulepszonych 
produktów/usług/technologii w otoczeniu 
stanowiącym model warunków rzeczywistego 
funkcjonowania;  

2 500 000,00 - 10 608 000,00 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.pl 
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Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego  
na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać 
objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych 
badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, 
koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz 
koszty usług w zakresie wykonania badań 
dotyczących jakości i zgodności z określonymi 
wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub 
znacząco ulepszonych rozwiązań.  

3. Projekty polegające na zakupie usług doradczych  
w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane  
z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru 
użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz  
i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych 
dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące 
dokonania zgłoszenia. 

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

Działanie 2.1 
Cyfrowe Lubelskie 

Nie przewiduje się naboru w 2018 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 2018 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 3.2 
Instrumenty kapitałowe 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 3.3 
Przedsiębiorstwa 

odpryskowe 

listopad grudzień Projekty polegające na stworzeniu 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. 

4 764 373,00 - 20 216 187,00 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.pl 

 

Działanie 3.4 
Dostosowanie oferty IOB  

do potrzeb rynku 

październik listopad Projekty obejmujące następujące rodzaje inwestycji: 

 Profesjonalizację usług doradczych instytucji 
otoczenia biznesu. Wsparcie obejmuje koszty 
podniesienia jakości tych usług do określonych 
standardów międzynarodowych.  

 Wsparcie doradcze udzielanie przedsiębiorstwom 
przez IOB na tzw. drugim poziomie. 

 Dostosowanie infrastruktury IOB do potrzeb 
przedsiębiorstw, w tym zakup środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych. 

13 500 000,00 - 57 283 200,00 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.pl 
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Działanie 3.5 
Bon na doradztwo 

wrzesień październik Projekty polegające 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 

 jakości. 

6 072 608,00 - 25 767 290,26 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.pl 

 

Działanie 3.6 
Marketing gospodarczy 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

W Działaniu 

przewiduje się 

także projekty 

realizowane  

w trybie 

pozakonkursowym. 

Działanie 3.7 
Wzrost konkurencyjności 

MŚP 
 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

W Działaniu 

przewiduje się 

także projekty 

realizowane  

w trybie 

pozakonkursowym. 

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 Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 4.2 
Produkcja energii z OZE  

w przedsiębiorstwach 
Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 5.1 
Poprawa efektywności 

energetycznej 

przedsiębiorstw 

marzec kwiecień 1. Głęboka termomodernizacja obiektów  
w przedsiębiorstwach,  

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

3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie 
w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub 
wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje 

26 423 221,00 

 

- 112  119 011,34 

 

Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.pl 

Termin ogłoszenia 
konkursu  

i rozpoczęcia 
naboru jest 
uzależniony  

od wejścia w życie 
przepisów 

związanych  
z efektywnością 
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technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe 
linii produkcyjnych.  

4. Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym 
zastosowanie systemów grzewczych opartych  
na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to  
z przeprowadzonego audytu energetycznego),  

5. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej 
efektywne energetycznie.  

W ramach ww. typów projektów polegających  
na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest 
budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz 
budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to  
z przeprowadzonego audytu energetycznego). 

Ponadto jednym z elementów projektu może być 
wprowadzenie systemów zarządzania energią  
w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu 
energetycznego). Jako element powyższych typów 
projektów możliwa będzie realizacja działań 
zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu 
ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.  

energetyczną 
przedsiębiorstw. 

Działanie 5.2 
Efektywność energetyczna 

sektora publicznego 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 5.3 
Efektywność energetyczna 
sektora mieszkaniowego 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 5.4 
Transport niskoemisyjny 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 

wyłącznie projekty 
realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 5.5 
Promocja niskoemisyjności  

 Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

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. 
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Działanie 6.2 
Mała retencja 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 6.3 
Gospodarka odpadami 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

W Działaniu 

przewiduje się 

także projekty 

realizowane  

w trybie 

pozakonkursowym. 

Działanie 6.4 
Gospodarka wodno-

ściekowa 

maj czerwiec 

 

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:  
- 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.  
W przypadku budowy lub modernizacji infrastruktury 
uzdatniania lub poboru i przesyłu wody znajdującej się 
poza terenami opisanymi powyżej, wsparcie tej 
infrastruktury jest możliwe pod warunkiem spełnienia 
wymogów związanych z prawidłowym 
zagospodarowaniem powstałych nieczystości.  
W przypadku braku infrastruktury gwarantującej 
prawidłowe zagospodarowanie nieczystości przyłączenie 
nowych odbiorców nie będzie możliwe.  
4. 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.  

8 928 496,00 - 37 885 394,22 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 
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Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 7.1 
Dziedzictwo kulturowe  

i naturalne 
  

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 7.2 
Ochrona różnorodności 

przyrodniczej Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 7.3 
Turystyka przyrodnicza 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 7.4 
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 

Obszaru Funkcjonalnego 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy 

Działanie 9.1 
Aktywizacja zawodowa 

 

wrzesień październik 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). 

850 000,00 100 000,00 4 031 040,00 

 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.pl 

 

Działanie 9.2 
Aktywizacja zawodowa – 

projekty PUP 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.   
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Działanie 9.3 
Rozwój przedsiębiorczości 

maj czerwiec 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). 

1 020 000,00 120 000,00 4 837 248,00 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 

W Działaniu 

przewiduje się 

także projekty 

realizowane  

w trybie 

pozakonkursowym. 

 

Działanie 9.4 
Godzenie życia zawodowego  

i prywatnego 

marzec kwiecień 1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki  
nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie: 
a) żłobków, 
b) klubów dziecięcych. 

 

9 520 000,00

 

  

840 000,00 43 959 552,00 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 

 

Działanie 9.5 
Aktywizacja zawodowa  

w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 9.6 
Rozwój przedsiębiorczości  
w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 9.7 
Godzenie życia zawodowego 

i prywatnego w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

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

a) żłobków, 
b) klubów dziecięcych. 

 

2 575 539,00

 

  

303 005,00 12 214 237,90 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 
www.rpo.lubelskie.pl 

Gmina Lublin 
(reprezentująca 

Strony 
Porozumienia 

Gmin LOF) 
www.zit.lublin.eu 
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Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian 

Działanie 10.1 
Usługi rozwojowe dla MŚP 

grudzień  
2017 r. 

luty 
 2018 r. 

Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwości 
rozwojowych firm sektora MŚP, w tym m. in.: 

a) analiza potrzeb rozwojowych 
b) szkolenia, 
c) doradztwo. 

11 083 659,00 - 47 030 181,87 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 

 

Działanie 10.2 
Programy typu 
outplacement 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 10.3 
Programy polityki 

zdrowotnej 

lipiec sierpień 2. Opracowanie i realizacja regionalnych programów 
zdrowotnych 

b) programy zdrowotne ukierunkowane na eliminowanie 
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym 
działania szkoleniowe)  

1 360 000,00
 
  

80 000,00 6 110 208,00 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 

Termin ogłoszenia 
konkursu i 

rozpoczęcia naboru 
jest uzależniony  

od przyjęcia Planu 
Działania  

w obszarze zdrowia 
przez Komitet 

Sterujący do spraw 
koordynacji 

interwencji EFSI  
w sektorze zdrowia. 

Działanie 10.4 
Programy typu 

outplacement w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

kwiecień  maj 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. 

2 000 000,00
  

235 294,00  9 484 799,50 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 

 
Gmina Lublin 

(reprezentująca 
Strony 

Porozumienia 
Gmin LOF) 

www.zit.lublin.eu 

 

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

Działanie 11.1 

Aktywne włączenie 

luty marzec 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  

11 800 000,00 - 50 069 760,00 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Lublinie 

www.rpo.lubelskie.pl 
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na obszarach objętych działaniami 
rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów 
aktywności lokalnej 

b) programy integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych,  

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, 
podopiecznych jednostek o charakterze 
opiekuńczo - wychowawczym prowadzonych przez 
Ochotnicze 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 m.in. rozwój  
i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz 
prac społecznie użytecznych. 

Działanie 11.1 

Aktywne włączenie 

marzec kwiecień 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 działaniami 
rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów 
aktywności lokalnej 

b) programy integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych,  

c) Kompleksowe działania aktywizacji i integracji 
społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów 
ośrodków pomocy społecznej (Program 
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, 
podopiecznych jednostek o charakterze 
opiekuńczo - wychowawczym prowadzonych przez 
Ochotnicze Hufce Pracy, 

f) programy usamodzielniania wychowanków 
opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne 
formy pieczy zastępczej, w tym działania 

35 400 000,00 - 150 209 280,00 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Lublinie 

www.rpo.lubelskie.pl 
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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 m.in. rozwój  
i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz 
prac społecznie użytecznych. 

Działanie 11.1 

Aktywne włączenie 

lipiec sierpień 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 działaniami 
rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów 
aktywności lokalnej 

9 500 000,00 - 40 310 400,00 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Lublinie 

www.rpo.lubelskie.pl 

 

Działanie 11.1 

Aktywne włączenie 

wrzesień październik 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 działaniami rewitalizacyjnymi, 
w tym realizacja programów aktywności lokalnej 

b) programy integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych,  

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, 
podopiecznych jednostek o charakterze 
opiekuńczo - wychowawczym prowadzonych przez 
Ochotnicze 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 m.in. rozwój i upowszechnianie zatrudnienia 
wspieranego oraz prac społecznie użytecznych. 

16 150 000,00 1 900 000,00 76 589 760,00 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Lublinie 

www.rpo.lubelskie.pl 

 

Działanie 11.2 
Usługi społeczne i zdrowotne 

grudzień 2017r. styczeń 2018 r. 8. Realizacja zintegrowanych usług o charakterze 
opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych  
w szczególności do osób  starszych, osób 
niepełnosprawnych, osób niesamodzielnych. 

3 910 000,00 230 000,00 17 566 848,00 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Konkurs na Dzienne 
Domy Opieki 

Medycznej (DDOM)  
 

*Ogłoszenie 
konkursu  

w zakładanym 
terminie jest 
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Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 

uzależnione  
od: przyjęcia Planu 

Działania  
w obszarze zdrowia 

przez Komitet 
Sterujący. 

Działanie 11.2 
Usługi społeczne i zdrowotne 

marzec kwiecień 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,  

b) rozwój i upowszechnienie profesjonalnego  
i zintegrowanego poradnictwa rodzinnego oraz 
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (m.in. 
wsparcie tworzenia/funkcjonowania 
międzygminnych punktów konsultacyjno – 
doradczych, zapewnianie dostępności  
do bezpłatnego poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego),  

c) rozwój usług wspierających i interwencyjnych 
 (w tym usług ośrodków wsparcia i usług pomocy 
całodobowej),  

d) upowszechnianie działań asystentów rodziny, 
działań rodzin wspierających,  

e) rozwój placówek wsparcia dziennego. 
7. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej, w tym: 
a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy 

zastępczej, 
b) upowszechnianie działań koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej, 
c) podnoszenie jakości opieki nad dziećmi  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez 
planowana restrukturyzację tych placówek w celu 
zmniejszenia liczby dzieci oraz podwyższania 
wieku dzieci umieszczanych w tych placówkach. 

6 460 000,00
 
  

570 000,00 29 829 696,00 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 

 

Działanie 11.2 
Usługi społeczne i zdrowotne 

kwiecień maj 2. Rozwój środowiskowych form pomocy  
i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form 
wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania. 

3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek 
świadczących usługi społeczne w społeczności 
lokalnej: 
a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby 

niepełnosprawne,  
b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób 

starszych. 
4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego oraz 

wspomaganego, w tym  treningowego i wspieranego . 
5. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. 

funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. 

11 050 000,00
 
  

650 000,00 49 645 440,00 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 

 

Działanie 11.3 
Ekonomia społeczna 

listopad grudzień 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 

10 200 000,00

 

  

900 000,00 47 099 520,00 Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego  

w Lublinie, 

Departament 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 
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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). 

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  
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. 

Wdrażania 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego 

 

www.rpo.lubelskie.pl 

Działanie 11.4 
Aktywne włączenie  

w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 11.5 
Usługi społeczne i zdrowotne 

w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 11.6 
Ekonomia społeczna  

w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 
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Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Działanie 12.1 
Edukacja przedszkolna 

luty marzec 1. Tworzenie nowych 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. 

6 500 000,00
 
  

- 27 580 800,00 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 

 

Działanie 12.2 
Kształcenie ogólne 

 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 12.3 
Kształcenie ustawiczne  
w zakresie ICT i języków 

obcych 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 12.4 
Kształcenie zawodowe 

kwiecień maj 2. Organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych: 
a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
b) kursów umiejętności zawodowych; 

3. Możliwość potwierdzania kwalifikacji w zawodzie 
poprzez odpowiednie egzaminy. 

11 900 000,00
 
  

700 000,00 53 464 320,00 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 12.4 
Kształcenie zawodowe 

wrzesień październik 1. Projekty w zakresie: 
a) zwiększenia współpracy szkół i placówek 

kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. 
poprzez realizację działań ukierunkowanych  
na wspólne przygotowywanie programów 
nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć 
praktycznych, praktyk zawodowych i staży 
zarówno 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, 

6 970 000,00
 
  

410 000,00 31 314 816,00 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 
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c) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania 
zawodowego, 

d) dodatkowych zajęć specjalistycznych 
umożliwiających 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. 

Działanie 12.5 
Edukacja przedszkolna  

w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

luty marzec 1. Tworzenie nowych 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. 

924 461,00
  

- 3 922 672,92 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 
 

Gmina Lublin 
(reprezentująca 

Strony 
Porozumienia 

Gmin LOF) 
 

www.zit.lublin.eu 

 

Działanie 12.6 
Kształcenie ogólne w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 12.7 
Kształcenie ustawiczne  
w zakresie ICT i języków 

obcych w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Działanie 13.1 
Infrastruktura ochrony 

zdrowia Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 13.2 
Infrastruktura usług 

społecznych 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 
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Działanie 13.3 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 13.4 
Rewitalizacja obszarów 

wiejskich 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 13.5 
Infrastruktura przedszkolna 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 13.6 
Infrastruktura kształcenia 

zawodowego 
 i ustawicznego 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 13.7 
Infrastruktura szkolna 

Nie przewiduje się naboru w 2018 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. 

 


