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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  
na 2019 rok1 

(wersja z 26 marca 2019 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 

 

lipiec 
 

 sierpień 
 

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. 
 
 

7 480 306,00 - 32 274 528,26 
 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego 
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 

Konkurs zostanie 
ogłoszony pod 

warunkiem 
zakończenia prac 
nad aktualizacją 

Kontraktu 
Terytorialnego 

(wpisanie 
projektów na 

listę do KT) 

Działanie 1.2 
Badania celowe 

styczeń luty 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. 

4 675 191,10 - 20 000 000,00 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

Nabór realizowany w 
ramach Wspólnego 

Przedsięwzięcia  
z NCBR 

Działanie 1.2 
Badania celowe 

lipiec sierpień 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, 

10 000 000,00 - 43 146 000,00 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.

 

                                                           
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  
19 marca 2019. r. 
3Kwota 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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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, usług doradczych świadczonych wyłącznie 
na potrzeby projektu. 

pl 

Działanie 1.3 
Infrastruktura badawczo-

rozwojowa 
w przedsiębiorstwach 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 1.4 
Transfer technologii  

i komercjalizacja badań 
Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 1.5 
Bon na innowacje 

luty marzec 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; 

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 

3 000 000,00 - 12 833 700,00 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 
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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 2019 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 2019 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 

grudzień 2018 r. styczeń 2019 r.  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. 

4 762 859,00 - 20 375 034,52 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

 

Działanie 3.4 
Dostosowanie oferty IOB  

do potrzeb rynku 
Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 3.5 
Bon na doradztwo 

wrzesień październik Projekty polegające na zakupie specjalistycznych usług 
doradczych 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 - 26 200 874,47 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

 

Działanie 3.6 
Marketing gospodarczy  Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 3.7 
Wzrost konkurencyjności MŚP 

październik listopad Projekty polegające na:  
1. Stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw 

w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych 
produktów/usług;  

2. Zastosowaniu nowoczesnych technologii - rozwój 

10 000 000,00 - 43 146 000,00 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 

Wsparcie w 
ramach 

planowanego 
konkursu będzie 

udzielane w formie 
pomocy zwrotnej. 
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produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja 
procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca 
pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania 
informatyczne);  

3. Wsparciu działań inwestycyjnych, związanych z 
rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii 
produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego 
rynku zbytu;  

4. Wdrażaniu 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 dostosowanie 
istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia 
nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także 
pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej. 

 

www.rpo.lubelskie.pl 

Działanie 3.8 

Tereny inwestycyjne  
w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 3.9 

Udział w targach i misjach 

maj czerwiec 

Projekty polegające na udziale przedsiębiorstw z sektora 
MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym 
zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju 
danego podmiotu. 

1 200 000,00 - 5 177 520,00 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.

pl  

 

Działanie 3.10 
Wzrost konkurencyjności MŚP 
dla ZIT miast subregionalnych 

 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 
Działanie 4.1 

Wsparcie wykorzystania OZE 

lipiec sierpień  1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych4.  

2. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci 
elektroenergetycznych w pełni dedykowanych 
przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z 
OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych 
planowanym do przyłączenia nowym jednostkom 
wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i 
modernizacji sieci).  

3. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących 
zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na 
potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże 
odległości.  

11 588 560, 00 -  50 000 000,97 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego 
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.pl 

 

                                                           
4 Instalacja odnawialnego źródła energii – instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół: a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z jednego 
rodzaju odnawialnych źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń lub b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu 
rolniczego, a także połączony z nimi magazyn biogazu rolniczego (zgodnie z art. 2, ust. 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii). 
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4. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę 
źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z 
OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej 
kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji 
na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja 
rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych 
zasobach).  

Działanie 4.2 
Produkcja energii z OZE  
w przedsiębiorstwach 

grudzień 2019 r.  styczeń 2020 r. 1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i 
biopaliw drugiej i trzeciej generacji. 

3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci 
elektroenergetycznych w pełni dedykowanych 
przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z 
OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych 
planowanym do przyłączenia nowym jednostkom 
wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i 
modernizacji sieci). 

4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących 
zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na 
potrzeby lokalne , niewymagająca przesyłania jej na duże 
odległości. 

5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę 
źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z 
OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej 
kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji 
na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja 
rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych 
zasobach). 

 

10 500 000,00 - 45 303 300,00 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.pl 

 

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 
Działanie 5.1 

Poprawa efektywności 
energetycznej przedsiębiorstw 

sierpień wrzesień 1. Głęboka termomodernizacja obiektów w 
przedsiębiorstwach,  

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

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

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).  

10 500 000,00 - 45 303 300,00 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.pl 

 

Działanie 5.2 
Efektywność energetyczna 

sektora publicznego 
 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 
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Działanie 5.3 
Efektywność energetyczna 
sektora mieszkaniowego 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 5.4 
Transport niskoemisyjny 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 

wyłącznie projekty 
realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 5.5 
Promocja niskoemisyjności  

 

wrzesień  październik  1. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii 
cieplnej.5  

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 2018 r. poz. 755 z 
późn. zm.) będzie możliwa do realizacji bez względu kto 
jest jego właścicielem). 

 
Dopuszcza się realizację działań promocyjno-
informacyjnych jako uzupełnienie projektów w pkt 1 i 2.  

1 715 107,00 201 777,00 
 

8 270 587,70 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego 
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.p
l  

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. 

Działanie 5.7 
Transport niskoemisyjny dla 
ZIT miast subregionalnych 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 5.8 
Efektywność energetyczna 
sektora publicznego dla ZIT 

miast subregionalnych 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 5.9 
Promocja niskoemisyjności dla 

ZIT miast subregionalnych 
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 

Realizacja Działania nie będzie kontynuowana.  

Działanie 6.3 
Gospodarka odpadami Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane  

w trybie 

                                                           
5 Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. 
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pozakonkursowym. 

Działanie 6.4 
Gospodarka wodno-ściekowa 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
Działanie 7.1 

Dziedzictwo kulturowe  
i naturalne 

(projekty lokalne) 
  

październik listopad  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. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury (w 
szczególności ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.) 
przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze.  

3. Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego.  
4. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i 

dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.  
5. 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 
wymienionych w pkt. 1 i 2.  

Dopuszcza się realizację działań związanych z:  

− ochroną zabytków ruchomych jedynie jako element projektu,  

− zagospodarowaniem terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc 
parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji 
projektów wymienionych w pkt. 1 i 2.  

6. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków.  
7. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury 

ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, 
m.in. infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników 
wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, 
bulwary, promenady), itp. 
 

Dopuszcza się roboty budowlane i modernizację infrastruktury 
technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do 
potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz zagospodarowanie terenu wokół 
obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z 
elementów realizacji projektów wymienionych w pkt. 6 i 7. 

 
W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infrastruktury 
sportowej. 
 
 
 
 

 

4 635 424,00 545 344,00 22 352 941,61 
 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego 
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.p
l  

W Działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 7.2 
Ochrona różnorodności 

przyrodniczej Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 



8 
 

Działanie 7.3 
Turystyka przyrodnicza 

Nie przewiduje się naboru w 2019 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 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 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 m.in. poprzez pokrycie 
kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 
zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym 
poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie 
środków na zasiedlenie. 

1 394 000,00 164 000,00 6 722 146,80 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.p

l 

Ogłoszenie 
konkursu i 

rozpoczęcie naboru 
wniosków  

jest uzależnione od 
dostępności 

alokacji 
przeznaczonej dla 
danego Działania. 

Działanie 9.2 
Aktywizacja zawodowa – 

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

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym.  

 

Działanie 9.4 
Godzenie życia zawodowego  

i prywatnego 

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

a) żłobków, 
b) klubów dziecięcych, 
c) usług dziennych opiekunów. 

 

11 050 000,00 650 000,00 50 480 820,00 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 2019 r. 

Działanie 9.6 
Rozwój przedsiębiorczości  
w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 9.7 
Godzenie życia zawodowego i 

prywatnego w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian 
Działanie 10.1 

Usługi rozwojowe dla MMŚP 
Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 10.2 
Programy typu outplacement 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 10.3 
Programy polityki zdrowotnej 

maj czerwiec 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. 

817 461,06 48 085,94 3 734 489,09 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

RPZ: „Program 
wykrywania zakażeń 
Borrelia burgdorferi 
wśród mieszkańców 

województwa 
lubelskiego ze 
szczególnym 

uwzględnieniem grup 
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Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 
 

www.rpo.lubelskie.
pl 

ryzyka jako 
profilaktyka boreliozy 
z Lyme na lata 2017 – 

2019” 

Działanie 10.4 
Programy typu outplacement 

w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne 
Działanie 11.1 

Aktywne włączenie 

grudzień 2018 r. styczeń 2019 r. 1.  Programy na rzecz integracji osób i rodzin 
wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym ukierunkowane  
na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, 
w  których elementem jest co najmniej jeden z 
wymienionych poniżej :  

a) programy na rzecz społeczności marginalizowanych 
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym  
na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, 
w tym realizacja programów aktywności lokalnej 

2 200 000,00 - 9 411 380,00  
 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

Ogłoszenie 
konkursu i 

rozpoczęcie naboru 
wniosków  

jest uzależnione od 
dostępności alokacji 

przeznaczonej dla 
danego Działania 

 

Działanie 11.2 
Usługi społeczne i zdrowotne 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 11.3 
Ekonomia społeczna Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 11.4 
Aktywne włączenie  

w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

 
 

Działanie 11.5 
Usługi społeczne i zdrowotne 

w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 11.6 
Ekonomia społeczna  

w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 
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Działanie 12.1 
Edukacja przedszkolna 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 12.2 
Kształcenie ogólne Nie przewiduje się naboru w 2019 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 2019 r. 

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, 
kształcenie praktyczne w miejscu pracy, praktyk 
zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla 
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego 
ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu 
uczniów i nauczycieli  
do nowoczesnych technik i technologii, nabycia 
możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych 
w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, 
kołach i obozach naukowych, 

c) aktualizowania przez nauczycieli, w tym nauczycieli 
zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 
swojej wiedzy, 

d) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania 
zawodowego, 

e) dodatkowych zajęć specjalistycznych, 
umożliwiających uczniom uzyskiwanie  
i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji 
zawodowych, 

f) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania 
dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse 
na rynku pracy, 

g) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych, 
h) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju 

kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na 
rynku pracy (w tym nauczanie eksperymentalne i 
indywidualizacja pracy z uczniem), tj. zajęć w zakresie 
umiejętności matematyczno - przyrodniczych, 
umiejętności posługiwania się językami obcymi (w 
tym język polski dla cudzoziemców i osób 
powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, 
umiejętności rozumienia (ang. literacy),  
kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, 
krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, 
umiejętności uczenia się, umiejętności pracy 

11 050 000,00 650 000,00 50 480 820,00 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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zespołowej w kontekście środowiska pracy, 
i) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-

zawodowego oraz pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej. 
 

Działanie 12.5 
Edukacja przedszkolna  

w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 12.6 
Kształcenie ogólne w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 12.7 
Kształcenie ustawiczne  
w zakresie ICT i języków 

obcych w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Realizacja Działania nie będzie kontynuowana. 

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 
Działanie 13.1 

Infrastruktura ochrony 
zdrowia 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym. 

Działanie 13.2 
Infrastruktura usług 

społecznych 
Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 13.3 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich 
Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym 

Działanie 13.4 
Rewitalizacja obszarów 

wiejskich 
Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 13.5 
Infrastruktura przedszkolna 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

Działanie 13.6 
Infrastruktura kształcenia 

zawodowego 
 i ustawicznego 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 

W Działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane  

w trybie 
pozakonkursowym 

Działanie 13.7 
Infrastruktura szkolna 

Nie przewiduje się naboru w 2019 r. 



13 
 

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. 

 


