Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
na 2016 rok1
(wersja z 9 lutego 2016 r.)
Ogłoszenie naborów wniosków w trybie konkursowym, zgodnie z terminami wskazanymi w tabeli poniżej, będzie możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1. Przygotowanie i zatwierdzenie przez Ministra Rozwoju (MR) 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 z późn. zm.);
2. Przygotowanie i opublikowanie przez MR właściwych rozporządzeń w sprawie udzielania pomocy publicznej.
Numer i nazwa
Planowany
Planowany
Typ projektów mogących uzyskać
Orientacyjna kwota
Instytucja
Dodatkowe
2
Działania
termin
termin
dofinansowanie
przeznaczona na
ogłaszająca
informacje
ogłoszenia
rozpoczęcia
dofinansowanie projektów w
konkurs
3
konkursów
naborów
ramach konkursu - kwota
dofinansowania publicznego
(w zł)

Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje
Działanie 1.1
Regionalna
infrastruktura
badawczo –
rozwojowa

1

czerwiec

lipiec

Wsparcie rozwoju infrastruktury badawczorozwojowej
jednostek
naukowych
prowadzących działalność gospodarczą, w
tym zakup środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych niezbędnych do
świadczenia usług badawczo-rozwojowych
na rzecz przedsiębiorstw

42 576 706,24

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego
w Lublinie,
Departament
Wdrażania

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).
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 17 listopada 2015 r.
3
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego kursu EURO i określona zostanie w regulaminie konkursu.
1

Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
www.rpo.lubels
kie.pl

Działanie 1.2
Badania celowe
Działanie 1.3
Infrastruktura
badawczorozwojowa
w
przedsiębiorstwach
Działanie 1.4
Transfer technologii
i komercjalizacja
badań
Działanie 1.5
Bon na patent

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.
grudzień
2016 r.

styczeń
2017 r.

Projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia
lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczorozwojowego
służącego
działalności
innowacyjnej przedsiębiorstwa

44 619 656,96

Lubelska
Agencja
Wspierania
Przedsiębiorczo
ści w Lublinie
www.rpo.lubels
kie.pl

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.
marzec

kwiecień

Projekty dotyczące przygotowania i dokonania
zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu
inteligentnych
specjalizacji
regionu
(biogospodarka,
medycyna
i
zdrowie,
energetyka
niskoemisyjna,
informatyka
i automatyka)

12 720 000,00

Lubelska
Agencja
Wspierania
Przedsiębiorczo
ści w Lublinie
www.rpo.lubels
kie.pl

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie
Działanie 2.1
Cyfrowe Lubelskie

lipiec

sierpień

1. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej
administracji.
Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury
informatycznej służącej zwiększeniu stopnia
cyfryzacji administracji w tym aplikacji i
systemów bazodanowych zapewniających
poprawę efektywności zarządzania oraz
upowszechnienia komunikacji elektronicznej w
instytucjach publicznych. W tym m.in.
2

123 226 636,64

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego
w Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju

W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym.
Wysokość
alokacji

 uruchomienie systemów elektronicznego
zarządzania dokumentacją, elektronicznej
archiwizacji
dokumentów,
rejestrów
publicznych,
 zapewnienie
bezpieczeństwa
teleinformatycznego,
 zapewnienie interoperacyjności i integracji
systemów,
 informatyzacja procedur wewnętrznych,
 zakup
lub
wykorzystanie
podpisu
elektronicznego.
2. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych
usług publicznych

Regionalnego
www.rpo.lubels
kie.pl

przeznaczonej
na
dofinasowanie
projektów w
konkursie
uzależniona od
wartości
projektów
planowanych
do realizacji w
trybie
pozakonkursow
ym.

Budowa, rozbudowa lub zakup systemów
teleinformatycznych
zapewniających
dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych
usług i poprawę funkcjonalności istniejących
usług
publicznych
świadczonych
drogą
elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji,
e-kultury. W tym m.in.
 budowa, rozbudowa lub modernizacja
systemów teleinformatycznych rozumianych
jako zespół współpracujących ze sobą
urządzeń
informatycznych
i
oprogramowania
zapewniających
przetwarzanie, przechowywanie, a także
wysyłanie i odbieranie danych przez sieci
komputerowe,
 zapewnienie interoperacyjności, integracji i
bezpieczeństwa systemów,
 zapewnienie elektronicznej dostępności
usług publicznych z uwzględnieniem
dostępności dla osób niepełnosprawnych
4
zgodnie ze standardami WCAG 2.0
Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej
administracji i rozwoju elektronicznych usług
publicznych
stanowić
muszą
jedno
4

Web Content Accessibility Gidelines 2.0 (WCAG 2.0) - wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych stworzone przez organizację World Wide Web Consortium (W3C).

3

przedsięwzięcie inwestycyjne tzn. musza być
realizowane w ramach jednego projektu.
3. Projekty dotyczące zwiększenia dostępności
informacji sektora publicznego.
Projekty z zakresu digitalizacji zasobów
kulturowych,
naukowych
(w
tym
bibliotecznych), obejmujących co najmniej:
 budowę,
rozbudowę
systemów
teleinformatycznych służących digitalizacji
zasobów,
 prowadzenie prac digitalizacyjnych,
 tworzenie i rozwijanie repozytoriów
cyfrowych z zapewnieniem warunków
bezpiecznego
przechowywania
danych
cyfrowych oraz
 tworzenie i rozwijanie platform służących
udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób
otwarty i zapewniających możliwość
ponownego
wy-korzystania
w
celu
umożliwienia tworzenia na ich podstawie
nowych usług cyfrowych.

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
Działanie 3.2
Instrumenty
kapitałowe
Działanie 3.3
Przedsiębiorstwa

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.
Nie przewiduje się naboru w 2016 r.
wrzesień

październik

Projekty
polegające
na
stworzeniu
infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych
4

21 200 000,00

Lubelska
Agencja

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.

odpryskowe

Działanie 3.4
Dostosowanie
oferty IOB do
potrzeb rynku
Działanie 3.5
Bon na doradztwo
Działanie 3.6
Marketing
gospodarczy

Działanie 3.7
Wzrost
konkurencyjności
MŚP

Wspierania
Przedsiębiorczo
ści w Lublinie
www.rpo.lubels
kie.pl

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.
Nie przewiduje się naboru w 2016 r.
W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym.

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.

maj

czerwiec

1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne związane ze
zwiększeniem
zdolności
produkcyjnej/
usługowej istniejącego przedsiębiorstwa;
2.
Dywersyfikacja
działalności
przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie
produktów/usług uprzednio nieoferowanych;
3. Stworzenie/doposażenie infrastruktury
przedsiębiorstw w celu wprowadzenia
zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego
oraz
nowych
lub
ulepszonych
produktów/usług;
4. Zastosowanie nowoczesnych technologii rozwój produktów i usług opartych na TIK (np.
optymalizacja
procesów
zarządzania
przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy
przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania
informatyczne);
5.
Wsparcie
działań
inwestycyjnych,
związanych z rozszerzeniem działalności
eksportowej np. zakup linii produkcyjnych
dostosowanych do potrzeb nowego rynku
5

272 369 073,36

Lubelska
Agencja
Wspierania
Przedsiębiorczo
ści w Lublinie
www.rpo.lubels
kie.pl

Wysokość
alokacji
przeznaczonej
na konkurs
uzależniona
będzie
od wysokości
środków
przeznaczonych
na wsparcie
w formie
instrumentów
finansowych.

zbytu;
6. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników
badań naukowych i rozwojowych oraz
innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie
działań związanych z nabyciem praw do
własności intelektualnej oraz wsparcie działań
mających na celu stymulowanie dostosowania
istniejących aktywów firmy do potrzeb
wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź
usługi, a także pobudzanie innowacji
marketingowej i organizacyjnej.

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

5

marzec

kwiecień

1. Budowa i przebudowa infrastruktury
służącej do produkcji energii pochodzącej ze
5
źródeł odnawialnych ,
2. Budowa lub modernizacja jednostek
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,
wykorzystujących w pierwszej kolejności
energię słoneczną i biomasę, ale także
biogaz, energię wiatru oraz wody,
3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych
sieci elektroenergetycznych w pełni
dedykowanych
przyłączeniu
nowych
jednostek wytwórczych energii z OZE,
4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii
produkujących zarówno energię elektryczną,
jak i ciepło na potrzeby lokalne z OZE,
niewymagająca przesyłania jej na duże
odległości,
5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła

Zgodnie z art. 2, ust. 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

6

424 000 000,00

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego
w Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
www.rpo.lubels
kie.pl

Działanie 4.2
Produkcja energii z
OZE w
przedsiębiorstwach

grudzień
2016 r.

styczeń
2017 r.

poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki
wysokosprawnej
kogeneracji
z
OZE
(kogeneracja rozproszona oparta na
zidentyfikowanych lokalnych zasobach),
6. Przyłącza jednostek wytwarzania do
najbliższej istniejącej sieci (w ramach
budowy i modernizacji sieci).
1. Budowa i przebudowa infrastruktury
służącej do produkcji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych,
2.
Budowa
instalacji
do
produkcji
biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji,
3. Budowa lub modernizacja jednostek
wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej,
wykorzystujących w pierwszej kolejności
energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz,
energię wiatru oraz wody, wraz z budową i
modernizacją
dystrybucyjnych
sieci
elektroenergetycznych w pełni dedykowanych
przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych
energii z OZE,
4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii
produkujących zarówno energię elektryczną,
jak i ciepło na potrzeby lokalne z OZE,
niewymagająca przesyłania jej na duże
odległości,
5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła
poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki
wysokosprawnej
kogeneracji
z
OZE
(kogeneracja
rozproszona
oparta
na
zidentyfikowanych lokalnych zasobach),
6. Przyłącza jednostek wytwarzania do
najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i
modernizacji sieci).

88 647 541,36

Lubelska
Agencja
Wspierania
Przedsiębiorczo
ści w Lublinie
www.rpo.lubels
kie.pl

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1
Poprawa
efektywności
energetycznej
przedsiębiorstw

grudzień
2016 r.

styczeń
2017 r.

1.Głęboka termomodernizacja obiektów w
przedsiębiorstwach,
2. Technologie odzysku energii wraz z
systemem wykorzystania energii ciepła
odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
3. Systemy zarządzania energią (jako element
projektu),
7

116 483 807,04

Lubelska
Agencja
Wspierania
Przedsiębiorczo
ści w Lublinie
www.rpo.lubels

4. Projekty dotyczące redukcji ilości strat
energii, ciepła, wody, w tym pozwalająca na
odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła
odpadowego,
5.
Projekty
dotyczące
zastosowania
energooszczędnych (energia elektryczna,
ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i
użytkowania energii;
6. Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile
wynika to z przeprowadzonego audytu
energetycznego),
7. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej
efektywne energetycznie.

Działanie 5.2
Efektywność
energetyczna
sektora publicznego

Działanie 5.3
Efektywność
energetyczna

sierpień

listopad

wrzesień

grudzień

Jako element powyższych typów projektów
możliwa
będzie
realizacja
działań
zakładających
ograniczenie
wytwarzania
odpadów
w
celu
ich
ponownego
wykorzystania w procesie produkcyjnym.
1. Głęboka termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej, w tym będących
w zasobie JST (m.in. szkół).
2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w
urządzenia o najwyższej, uzasadnionej
ekonomicznie,
klasie
efektywności
energetycznej (np. ocieplenie obiektów,
wymiana drzwi i okien, modernizacja
systemów grzewczych wraz z wymianą
źródła ciepła na zasilane OZE (z
wyłączeniem
indywidualnych
źródeł
ciepła),
modernizacja
systemów
wentylacji, klimatyzacji), włącznie z
systemami zarządzania energią.
3. Generacja rozproszona, poprawiająca
sprawność wytwarzania ciepła przez
zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki
wysokosprawnej kogeneracji (w ramach
kompleksowej
głębokiej
termomodernizacji budynków).
1. Głęboka
termomodernizacja
wielorodzinnych budynków mieszkalnych ,
2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w
8

kie.pl

214 858 942,96

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego
w Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
www.rpo.lubels
kie.pl

54 894 771,20

Urząd
Marszałkowski
Województwa

urządzenia o najwyższej, uzasadnionej
ekonomicznie,
klasie
efektywności
energetycznej (np. ocieplenie obiektów,
wymiana drzwi i okien, modernizacja
systemów grzewczych wraz z wymianą
źródła ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem
indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja
systemów wentylacji, klimatyzacji), włącznie
z systemami zarządzania energią.
3. Generacja
rozproszona,
poprawiająca
sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę
źródeł
ciepła
m.in.
na
jednostki
wysokosprawnej kogeneracji (w ramach
kompleksowej głębokiej termomodernizacji
budynków).

sektora
mieszkaniowego

Działanie 5.4
Transport
niskoemisyjny
Działanie 5.5
Promocja
niskoemisyjności
Działanie 5.6
Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna dla
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego

Lubelskiego
w Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
www.rpo.lubels
kie.pl

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.
Nie przewiduje się naboru w 2016 r.

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 6.1
Bezpieczeństwo
ekologiczne
Działanie 6.2
Mała retencja

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
grudzień
2016 r.

styczeń
2017 r.

1. Projekty w zakresie małej retencji,
wpisujące się w kompleksową realizację
zadań dotyczących danej zlewni, z
9

66 944 155,84

Urząd
Marszałkowski
Województwa

W Działaniu
przewiduje się
także projekty

uwzględnieniem
zapisów
Ramowej
6
Dyrektywy
Wodnej
i
Dyrektywy
7
Siedliskowej , zgodnych z dokumentami
dotyczącymi
zagospodarowania
przestrzennego (studiów uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego,
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego, Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa Lubelskiego), w tym m.in.:
 roboty budowlane, modernizacja i
poprawa stanu technicznego urządzeń
przeciwpowodziowych
(m.in.:
wały
przeciwpowodziowe,
przepompownie,
poldery, suche zbiorniki) wraz z
niezbędnymi drogami dojazdowymi, przy
uwzględnieniu powyższych wymogów,
 renaturyzacja cieków wodnych w ramach
systemów małej retencji i określenie
terenów kompensacyjnych
 roboty
budowlane
i
modernizacja
zbiorników retencyjnych w ramach
systemów małej retencji,
2. Rozwój systemów zarządzania ryzykiem
powodziowym
z
uwzględnieniem
istniejących
uwarunkowań
(jako
uzupełniający element wsparcia), w tym
m.in.:
 tworzenie
systemów
informacji
przeciwpowodziowej,
 rozwój systemów wczesnego ostrzegania i
prognozowania zagrożeń.

Działanie 6.3
Gospodarka
odpadami

6
7

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.

Lubelskiego
w Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
www.rpo.lubels
kie.pl

realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym.
Wysokość
alokacji
przeznaczonej
na
dofinasowanie
projektów w
konkursie
uzależniona od
wartości
projektów
planowanych
do realizacji w
trybie
pozakonkursow
ym.

W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
10

Działanie 6.4
Gospodarka wodnościekowa

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.
Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 7.1
Dziedzictwo
kulturowe i
naturalne

Działanie 7.2
Ochrona
różnorodności
przyrodniczej

kwiecień

maj

1. Prace
konserwatorskie,
prace
restauratorskie, modernizacja i roboty
budowlane (z wyłączeniem rozbiórki)
dotyczące zabytków i zespołów tych
zabytków wraz z otoczeniem i/lub
przystosowanie ich na cele kulturalne.
2. Ochrona zabytków ruchomych jako element
projektu.
3. Roboty
budowlane
i
modernizacja
infrastruktury kultury (w szczególności
ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.)
przyczyniającej się do aktywnego udziału
społeczeństwa w kulturze.
4. Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa
niematerialnego.
5. Monitoring i zabezpieczenie obiektów
infrastruktury
kultury
i
dziedzictwa
kulturowego na wypadek zagrożeń.
6. Zakup i modernizacja wyposażenia do
prowadzenia działalności kulturalnej w
obiektach
będących
celem
projektu
(wyłącznie jako jeden z elementów
projektu), roboty budowlane i modernizacja
infrastruktury technicznej i sanitarnej (w
tym z zakresu przystosowania obiektów do
potrzeb osób niepełnosprawnych) –
wyłącznie jako jeden z elementów realizacji
projektów wymienionych w pkt. 1 i 3.
7. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów
(m.in. budowa miejsc parkingowych)
wyłącznie jako jeden z elementów realizacji
projektów wymienionych w pkt. 1 i 3.

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.
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121 405 616,00

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego
w Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
www.rpo.lubels
kie.pl

W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym.
Wysokość
alokacji
przeznaczonej
na
dofinasowanie
projektów w
konkursie
uzależniona od
wartości
projektów
planowanych
do realizacji w
trybie
pozakonkursow
ym.

W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie

Działanie 7.3
Turystyka
przyrodnicza

pozakonkursow
ym.
W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym.

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.

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
Działanie 8.2
Lokalny układ
transportowy
Działanie 8.3
Transport kolejowy
Działanie 8.4
Transport w ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy
Działanie 9.1
Aktywizacja

maj

czerwiec

1.
Programy
aktywizacji
zawodowej
obejmujące jedną lub kilka z następujących
form wsparcia:
12

50 000 000

Wojewódzki
Urząd Pracy w
Lublinie

zawodowa

Działanie 9.1
Aktywizacja
zawodowa

Działanie 9.2
Aktywizacja
zawodowa –

październik

listopad

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 poprzez
pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub
wstępnego zagospodarowania w nowym
miejscu zamieszkania, w tym finansowanie
kosztów dojazdu, zapewnienie środków na
zasiedlenie.
2. Działania sieci EURES w zakresie realizacji
ukierunkowanych schematów mobilności
transnarodowej (USMT) zdiagnozowanych na
podstawie analiz społeczno – gospodarczych
regionu

www.rpo.lubels
kie.pl

10 000 000

Wojewódzki
Urząd Pracy w
Lublinie
www.rpo.lubels
kie.pl

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
13

Realizacja tego
typu operacji
ma charakter
warunkowy,
uzależniony od
zdiagnozowani
a branż,
zawodów lub
kompetencji, w
których
sytuacja na
rynku pracy
wymaga
realizacji USMT

projekty PUP
Działanie 9.3
Rozwój
przedsiębiorczości

Działanie 9.3
Rozwój
przedsiębiorczości

Działanie 9.4
Godzenie życia
zawodowego i
prywatnego

kwiecień

sierpień

maj

maj

wrzesień

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).

100 000 000

2. Wsparcie dla osób zamierzających
rozpocząć
prowadzenie
działalności
gospodarczej obejmujące:
a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i
grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do podjęcia i
prowadzenia działalności gospodarczej,
b) przyznanie środków finansowych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej w
postaci:
i. instrumentów finansowych,
ii. instrumentów finansowych połączonych z
dotacją na spłatę odsetek,
iii. instrumentów
finansowych
w połączeniu z dotacjami.
1) Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w
formie:
a) żłobków,
b) klubów dziecięcych,

5 000 000

2) programy
aktywizacji
zawodowej
obejmujące jedną lub kilka z następujących
form wsparcia:
a) poradnictwo
zawodowe
lub/i
pośrednictwo pracy,
14

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego w
Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Konkurs
przeniesiony
z 2015 r.

www.rpo.lubels
kie.pl
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego w
Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
www.rpo.lubels
kie.pl

50 000 000

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego w
Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Konkurs
przeniesiony
z 2015 r.

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,
8
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.

www.rpo.lubels
kie.pl

Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Działanie 10.1
Usługi rozwojowe
dla MŚP
Działanie 10.2
Programy typu
outplacement
Działanie 10.3
Programy polityki
zdrowotnej

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.
Nie przewiduje się naboru w 2016 r.
październik

listopad

1. Realizacja
programów
zdrowotnych
opracowanych na poziomie krajowym:
a) programy profilaktyczne w zakresie
nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi i
rak jelita grubego oraz dotyczące grup
jednostek chorobowych wymienionych w
9
Umowie Partnerstwa , w tym działania
zwiększające zgłaszalność na badania
profilaktyczne.

23 750 000

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego w
Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
www.rpo.lubels

8

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.
9

Tj. chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób (zaburzeń) psychicznych, chorób układu kostno – stawowego oraz chorób układu oddechowego.

15

kie.pl

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne
Działanie 11.1
Aktywne włączenie

Działanie 11.1
Aktywne włączenie

czerwiec

luty

lipiec

marzec

1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin
wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację oraz reintegrację społecznozawodową, w tym:
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 oraz 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
Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby
Integracji Społecznej, w tym rozwój i
upowszechnianie zatrudnienia wspieranego
oraz prac społecznie użytecznych.
1. lit. 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.

16

70 000 000

Wojewódzki
Urząd Pracy w
Lublinie
www.rpo.lubels
kie.pl

50 000 000

Wojewódzki
Urząd Pracy w
Lublinie
www.rpo.lubels
kie.pl

W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym warunkowo,
zgodnie z
zapisami
SZOOP.

NABÓR
WARUNKOWY
Konkurs
zostanie
ogłoszony,
wyłącznie
w przypadku
braku

Działanie 11.2
Usługi społeczne i
zdrowotne

lipiec

sierpień

6.
Rozwój
zintegrowanych
usług
uzupełniających i wspierających rolę rodziny,
również o charakterze profilaktycznym, w
tym:
a) rozwój środowiskowych form i placówek
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
w tym świetlic środowiskowych, ognisk
wychowawczych,
oferujących
zajęcia/programy socjoterapeutyczne,
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
17

20 000 000

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego w
Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
www.rpo.lubels
kie.pl

możliwości
ogłoszenia
naboru w
trybie
pozakonkursow
ym,
zaplanowanym
na grudzień
2015 r.
Konkurs
przeniesiony
z 2015 r.

Działanie 11.2
Usługi społeczne i
zdrowotne

Działanie 11.3
Ekonomia społeczna

listopad

listopad

grudzień

grudzień

planowaną restrukturyzację tych placówek
w celu zmniejszenia liczby dzieci oraz
podwyższania wieku dzieci umieszczanych
w tych placówkach.
1. Realizacja
zintegrowanych
usług
społecznych (socjalnych) o charakterze
profilaktycznym,
aktywizującym
i
interwencyjnym.
2. Rozwój środowiskowych form pomocy i
samopomocy,
w
tym
rozwój
i
upowszechnienie
form
wsparcia
środowiskowego w miejscu zamieszkania.
3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania
ośrodków wsparcia, w tym m. in.:
a) środowiskowych instytucji aktywizujących
osoby niepełnosprawne,
b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla
osób starszych.
4. Usługi
z
zakresu
mieszkalnictwa
wspomaganego, w tym
chronionego,
treningowego i wspieranego.
5. Tworzenie warunków do opieki domowej,
m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu
pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego
i
wspomagającego.
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) .
2.
Wsparcie tworzenia miejsc pracy w
sektorze ekonomii społecznej, w szczególności
18

20 000 000

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego w
Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
www.rpo.lubels
kie.pl

30 000 000

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego w
Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
www.rpo.lubels
kie.pl

W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym.
Konkurs
przeniesiony
z 2015 r.

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.

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

kwiecień

maj

1)

2)

Tworzenie
miejsc
wychowania
przedszkolnego
dla
dzieci
w wieku 3 – 4 lata,
rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane
w celu wyrównania stwierdzonych
deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które
pozwolą na zwiększenie kompetencji
społecznych.

40 000 000

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego w
Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
www.rpo.lubels

19

Wsparcie
uzależnione
będzie od
zdiagnozowany
ch potrzeb
demograficznyc
h.
Konkurs
przeniesiony
z 2015 r.

Działanie 12.2
Kształcenie ogólne

Działanie 12.3
Kształcenie
ustawiczne w
zakresie ICT i
języków obcych
Działanie 12.4
Kształcenie
zawodowe

10

luty

marzec

1. Projekty w zakresie:
a)organizacji zajęć przyczyniających się do
rozwoju kompetencji kluczowych na rynku
pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych,
języki obce), z uwzględnieniem rozwoju
właściwych
postaw
(kreatywność,
innowacyjność oraz praca zespołowa),
b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji
nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie
korzystania
z
nowoczesnych
metod,
technologii i sprzętu,
c) organizowania i udzielania doradztwa
edukacyjno-zawodowego
oraz
pomocy
psychologiczno– pedagogicznej,
d) tworzenia
warunków
uczenia
się,
adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian
zachodzących w gospodarce: wyposażenie
pracowni dla przedmiotów matematyczno –
10
przyrodniczych oraz pracowni ICT .

30 000 000

kie.pl
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego w
Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym.

www.rpo.lubels
kie.pl

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.
luty

marzec

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

Typy działań wymienione w lit. d mogą być realizowane wyłącznie, jako działania komplementarne z działaniami wymienionymi w lit. a-c.
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50 000 000

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego w
Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
www.rpo.lubels
kie.pl

W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym.

Działanie 12.4
Kształcenie
zawodowe

sierpień

wrzesień

zawodowego ze szkołami wyższymi w celu
zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli
do nowoczesnych technik i technologii oraz
możliwość aktualizowania przez nauczycieli
zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości
uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w
szkole wyższej, w tym w zajęciach
laboratoryjnych,
kołach
i
obozach
naukowych,
c) wdrażania nowych, innowacyjnych form
nauczania zawodowego,
d) dodatkowych
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
11
zawodowych .
2. Organizacja i prowadzenie dla osób
dorosłych:
a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
b) kursów umiejętności zawodowych;

20 000 000

3. możliwość potwierdzania kwalifikacji w
zawodzie poprzez odpowiednie egzaminy.

Działanie 12.4
Kształcenie
zawodowe

11

listopad

grudzień

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

9 500 000

Typ działań wymieniony w pkt 1 lit. f może być realizowany wyłącznie, jako działanie komplementarne z działaniami wymienionymi w pkt 1 lit. a-e.
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Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego w
Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
www.rpo.lubels
kie.pl
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego w
Lublinie,
Departament

W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym.

Konkurs
dedykowany
współpracy z
przedsiębiorca
mi z SSE.

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,
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
12
zawodowych .

Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
www.rpo.lubels
kie.pl

W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym.

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna
Działanie 13.1
Infrastruktura
ochrony zdrowia

Działanie 13.2
Infrastruktura usług
społecznych

12

W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym.

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.

czerwiec

lipiec

1.

Budowa,
rozbudowa,
nadbudowa,
przebudowa,
adaptacja,
remont,
modernizacja, wyposażenie infrastruktury
usług
społecznych
(bezpośrednio

114 515 543,92

Typ działań wymieniony w pkt 1 lit. f może być realizowany wyłącznie, jako działanie komplementarne z działaniami wymienionymi w pkt 1 lit. a-e.
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Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego

2.

3.

4.

wykorzystywanej przez osoby wykluczone
lub zagrożone wykluczeniem społecznym),
w tym :
a. ośrodków wsparcia, w tym m.in.
środowiskowych
instytucji
aktywizujących osoby niepełnosprawne,
dziennych i rodzinnych domów pomocy
dla osób starszych,
b. placówek środowiskowych i dziennego
wsparcia dla dzieci i młodzieży,
c. pieczy zastępczej,
d. ośrodków
wsparcia
w
tym
specjalistycznych ośrodków wsparcia,
e. placówek
środowiskowych
form
wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, środowiskowych domów
samopomocy,
f. ośrodków interwencji kryzysowej,
g. podmiotów reintegracyjnych,
h. placówek DPS i DPR w celu przejścia od
form
instytucjonalnych
do
deinstytucjonalizacji świadczenia usług,
i. placówek
instytucjonalnych
form
pomocy społecznej – warunkowo
jedynie w przypadku objęcia wsparciem
grupy osób, wobec której nie jest
możliwe świadczenie usług w innej
formie niż instytucjonalna ze względu
na stan zdrowia lub inne istotne
przesłanki.
Modernizacja, adaptacja (do potrzeb osób
potrzebujących) oraz zakup wyposażenia
infrastruktury niezbędnej do świadczenia
środowiskowych form wsparcia w miejscu
zamieszkania.
Remont, przebudowa, modernizacja i
wyposażenie
infrastruktury
szkół
przysposabiających do pracy.
Remont, przebudowa, adaptacja (w
uzasadnionych przypadkach także zakup
lokali mieszkalnych) i wyposażenie
infrastruktury
mieszkalnictwa
23

w Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
www.rpo.lubels
kie.pl

5.

Działanie 13.3
Rewitalizacja
obszarów miejskich

Działanie 13.7
Infrastruktura
szkolna

W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym.
W Działaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursow
ym.

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.

Działanie 13.4
Rewitalizacja
obszarów wiejskich

Działanie 13.5
Infrastruktura
przedszkolna
Działanie 13.6
Infrastruktura
kształcenia
zawodowego
i ustawicznego

chronionego,
wspomaganego
i
treningowego.
Remont
przebudowa,
adaptacja
i
wyposażenie
infrastruktury
mieszkalnictwa socjalnego.

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.

Nie przewiduje się naboru w 2016 r.
marzec

czerwiec

kwiecień

lipiec

 Prace modernizacyjne i dostosowawcze
istniejącej infrastruktury, w szczególności
rozbudowa
lub
przebudowa
(w
uzasadnionych przypadkach także budowa)
pracowni/warsztatów
kształcenia
praktycznego
jak
również
pracowni
wykorzystywanych w procesie kształcenia i
rozwoju
kompetencji
kluczowych
zorientowanych na potrzeby regionalnego
rynku pracy,
 zakup wyposażenia pracowni i warsztatów.



modernizacja obiektów dydaktycznych, w
których realizowany jest proces rozwoju
kompetencji kluczowych na rynku pracy,
nauczania
eksperymentalnego,
indywidualizacji pracy z uczniem o
24

63 064 080,96

22 434 696,48

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego
w Lublinie,
Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
www.rpo.lubels
kie.pl
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego
w Lublinie,



Działanie 13.8
Rewitalizacja
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego w
ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych

specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz
kreowania
właściwych
postaw
(kreatywności, innowacyjności, pracy
zespołowej),
zakup
niezbędnego
wyposażenia
gwarantującego
wysoką
jakość
kształcenia.

Departament
Wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
www.rpo.lubels
kie.pl

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.
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