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I. UZASADNIENIE PRZEPROWADZENIA PROCESU IDENTYFIKACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
O PRIORYTETOWYM ZNACZENIU DLA REALIZACJI CELÓW STRATEGII
Województwo lubelskie stoi przed wyzwaniami rozwojowymi, wynikającymi zarówno
z procesów globalizacji jak i wewnętrznej sytuacji społeczno-gospodarczej. Najważniejszym
dokumentem, który obecnie wyznacza kluczowe długoterminowe cele i kierunki rozwoju
regionu jest Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020 (z perspektywą do
2030r.)1. Dokument ten jest odpowiedzią na cele rozwojowe stawiane w Strategii UE 2020,
ale z uwzględnieniem regionalnych uwarunkowań i aspiracji mieszkańców województwa.

System wdrażania Strategii wskazuje, iż „realizacja Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 zależna jest nie tylko od odpowiedzialnego za jej
przygotowanie Zarządu Województwa Lubelskiego, ale również od działań partnerów
społeczno-gospodarczych funkcjonujących w regionie, jak i poza nim”. Identyfikacja
priorytetowych projektów oraz wsparcie potencjalnych beneficjentów w ich przygotowaniu
oraz realizacji będą miały istotne, praktyczne znaczenie dla realizacji zasad wdrażania
Strategii, w szczególności:
- zasady wieloszczeblowego zarządzania i zintegrowanych projektów
Podejmowanie skoordynowanych działań i inwestycji prorozwojowych realizowanych
przez różne podmioty i finansowanych z różnych źródeł w celu zapewnienia ich
komplementarności i znacznej wartości dodanej. Realizacja zintegrowanych
projektów zapewni znacznie większe korzyści dla regionu niż prowadzenie
punktowych, odseparowanych od siebie działań i inwestycji.
- zasady partnerstwa i współpracy
Ścisła współpraca instytucji publicznych i innych podmiotów realizujących w sposób
bezpośredni lub pośredni działania związane z implementacją Strategii, jak również
mieszkańców regionu i ich organizacji oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki, tak
aby w pełni angażować endogeniczne zasoby dla dynamicznego rozwoju
województwa lubelskiego
- zasady celowości i efektywności interwencji
Zapewnienie zgodności zaplanowanych działań/ interwencji podmiotów realizujących
Strategię z jej celami strategicznymi, optymalizacji zastosowanych metod i środków,
dla osiągnięcia założonych celów
- zasady równoważenia rozwoju
Zasada ta powiązana jest ze wzajemnym respektowaniem ustaleń dokumentów
z zakresu planowania społeczno-gospodarczego oraz z zakresu planowania
przestrzennego. Zasada ta uwzględnia również podejście terytorialne w planowaniu
interwencji.
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Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca
2013 r.
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Dotychczasowe doświadczenia związane z regionalnym planowaniem strategicznym
spowodowały, iż przyjęta Strategia zmienia podejście, przesuwając akcent na budowanie
konkurencyjności regionu w oparciu o jego specyficzne potencjały rozwojowe. Zgodnie z tym
podejściem władze regionalne powinny w sposób szczególny wspierać przedsięwzięcia
prorozwojowe, które są w stanie zainicjować zmiany strukturalne danego obszaru,
wykorzystując jego zasoby w najlepszy możliwy sposób.
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II.

FUNKCJA DOKUMENTU

Niniejszy dokument ma charakter intencjonalny, tzn. wskazuje te przedsięwzięcia, które
w ocenie Zarządu Województwa Lubelskiego będą przyczyniać się w sposób szczególny do
osiągania celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(z perspektywą do 2030r.)”. W związku z tym władze regionalne chcą się zaangażować
w zwiększenie prawdopodobieństwa ich realizacji w sposób bezpośredni bądź pośredni.

Zważywszy na fakt, iż zadaniem ogłoszonego naboru była ocena koncepcji (idei) danego
przedsięwzięcia nie należy utożsamiać wybranych przedsięwzięć z ostatecznym
kształtem/zakresem projektów, które będą się ubiegać o dofinansowanie. Dotyczy to
w szczególności projektów zintegrowanych. W wielu przypadkach niezbędne są dalsze prace
nad doborem poszczególnych zadań tak, aby przedsięwzięcie odpowiadało definicji projektu
zintegrowanego. W związku z tym również wartość poszczególnych przedsięwzięć należy
traktować jako przybliżony szacunek, a nie ostateczną kwotę.
III. PRZEBIEG PRAC
III.1. Nabór propozycji
W dniu17 września 2013r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził dokumenty będące
podstawą
uruchomienia
i
przeprowadzenia
naboru
propozycji
przedsięwzięć
o priorytetowym znaczeniu dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.) (dalej: przedsięwzięć priorytetowych):
1. Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów „Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.)”. Koncepcja,
zasady identyfikacji oraz wsparcia.
2. Zasady naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych dla realizacji „Strategii
rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.)”
3. Wzór fiszki dla propozycji przedsięwzięcia priorytetowego dla realizacji „Strategii
rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)”
wraz z instrukcją jej wypełnienia.
Zgodnie z przyjętymi zasadami w dniach 18.09.2013-18.10.2013 zainteresowane podmioty
mogły zgłaszać propozycje przedsięwzięć priorytetowych. W wyznaczonym terminie
wpłynęło 238 fiszek. Ogólna wartość zgłoszonych przedsięwzięć wyniosła 21,5 mld zł.

Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.

Należy podkreślić, iż umieszczenie przedsięwzięcia na liście nie jest równoznaczne
z automatycznym przyznaniem dofinansowania. Każdy projekt musi spełnić wymogi
formalne i merytoryczne ustalone dla danego źródła finansowania (programy krajowe, RPO
WL 2014-2020, programy ministrów, itp.). Z kolei brak wpisania propozycji przedsięwzięcia
na ww. listę nie wyklucza możliwości ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym na
warunkach ogólnych oraz z innych źródeł.
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III.2. Selekcja propozycji
Oceny zgłoszonych propozycji dokonywał powołany Zespół2. Zgodnie z przyjętymi zasadami
ocena miała za zadanie sprawdzenie charakteru propozycji przedsięwzięć, w tym ich
potencjalnego wpływu na realizację zapisów SRWL, a nie analizę ich wykonalności
technicznej czy finansowej. Jednakże realne szanse realizacji przedsięwzięcia miały wpływ
na ostateczną decyzję zespołu oceniającego. Przedsięwzięcia, w których ogólne założenia
odpowiadały przyjętym kryteriom podlegały omówieniu z wnioskodawcami w celu
wyjaśnienia wątpliwości, doprecyzowania bądź skorygowania zapisów.





2.

3.

wykorzystanie specyficznych cech OSI do kreowania rozwoju
wpływ na spójność wewnętrzną OSI
zgodność z zakresem interwencji przewidzianym dla OSI, na którego
terenie będzie realizowane przedsięwzięcie.

ma oddziaływanie co najmniej ponadlokalne
 projekty samodzielne – oddziaływanie regionalne
 przedsięwzięcia zintegrowane – oddziaływanie na OSI
wpływa na kompleksowe rozwiązanie problemu
 integruje różnych interesariuszy, których działanie jest niezbędne do
rozwiązania problemu
 obejmuje różne aspekty (infrastrukturalne, organizacyjne) służące rozwiązaniu
problemu
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Zarządzenie Nr 126/2013 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 16.08.2013r. w sprawie
powołania Zespołu ds. opracowania dokumentu implementacyjnego Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.) w zakresie propozycji projektów o
kluczowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii.
3

Obszary Strategicznej Interwencji określa Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 20142020 (str.79-83 dokumentu)

Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.

Każda zgłoszona propozycja poddana była analizie, czy proponowane przedsięwzięcie:
1. wpływa w sposób istotny na realizację Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.)
 przyczynia się do osiągania celów SRWL oraz wpływa istotnie na zmianę
sytuacji w regionie
 zakres przedsięwzięcia zintegrowanego jest zgodny z przewidzianą
interwencją w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji3
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jest komplementarne4
 wewnętrznie (powiązania projektów składających się na przedsięwzięcie
w aspekcie tematycznym lub/i przestrzennym) – dotyczy przedsięwzięć
zintegrowanych
 zewnętrznie
(powiązania ze zrealizowanymi, realizowanymi bądź
planowanymi projektami lub przedsięwzięciami) – dotyczy samodzielnych
projektów oraz przedsięwzięć zintegrowanych

5.

zapewnia trwałe efekty rozwojowe

6.

realizuje cele lub zadania publiczne

7.

minimalna wartość5

samodzielnego projektu infrastrukturalnego: 25 mln zł

samodzielnego projektu nieinfrastrukturalnego: 5 mln zł

przedsięwzięcia zintegrowanego: 50 mln zł

Ważnym aspektem prowadzonych spotkań było poszukiwanie wśród przekazanych
propozycji przedsięwzięć komplementarnych i takie wypracowanie ich kluczowych
elementów, aby umożliwiały osiągnięcie efektu synergii. Wśród takich przedsięwzięć można
wskazać np. propozycje: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego poprzez modernizację kluczowych dróg wojewódzkich w dowiązaniu do
sieci dróg krajowych” oraz „Wygodniej ,szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności
komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych
usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów
rozwoju. Projekty składające się na oba przedsięwzięcia zostały dobrane tak, aby w
maksymalnym stopniu nawzajem się uzupełniać i utworzyć ciągi powiązań: drogi krajowe –
drogi wojewódzkie-drogi powiatowe. Ponadto poszczególne projekty stanowią konsekwentną
kontynuację ciągów realizowanych w poprzednich latach przez poszczególnych
projektodawców.
Część złożonych propozycji dotyczy sfery gospodarczej bądź okołobiznesowej, gdzie należy
w szczególności zwrócić uwagę na obowiązujące zasady konkurencji. Zapisy interesujących
propozycji były wzięte pod uwagę przy konstruowaniu zapisów projektu RPO WL 2014-2020.
W ten sposób stworzono możliwość dla tego typu propozycji ubiegania się o wsparcie w
konkursie.
W związku z podejściem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie
finansowania nauki wszystkie propozycje przedsięwzięć zgłoszone przez szkoły wyższe

4

Zgodnie z definicją przyjętą przez Komitet Koordynacyjny NSRO 2007-2013 (uchwała nr 64)
„komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie się prowadzące do
realizacji określonego celu”.
5
Dopuszczono możliwość składania propozycji o niższej niż wskazana wartości minimalnej, o ile wykazane
zostanie istotne oddziaływanie zgodnie z kryteriami 1-6.
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4.

5

będą stanowiły ważny element w dyskusji nad planem wdrożeniowym
RSI oraz
instrumentami, jakie MNiSW oraz NCBiR planują wdrożyć we współpracy z władzami
regionalnymi.
IV. FORMY WSPARCIA

Biorąc pod uwagę realne możliwości wsparcie Samorządu Województwa Lubelskiego może
przybrać następujące formy:
a) forma bezpośrednia:
 dążenie do finansowania z RPO WL 2014-2020 tej części przedsięwzięcia,
która mieści się w zakresie interwencji RPO WL, w formie projektu
strategicznego,
 zaproponowanie preferencji w kryteriach wyboru w ramach RPO WL dla tych
części przedsięwzięć, których zakres mieści się w zakresie interwencji RPO
WL,
 realizacja przedsięwzięcia w formie projektu własnego samorządu
województwa ze źródeł zewnętrznych
b) forma pośrednia
 poparcie przy ubieganiu się o inne środki zewnętrzne (np. poprzez
uzgodnienia Kontraktu Terytorialnego)
 udział w działaniach bezkosztowych (np. organizacyjnych, animacyjnych).
V. AKTUALIZACJA LISTY PRZEDSIĘWZIĘĆ
Identyfikacja przedsięwzięć priorytetowych w swoim założeniu jest procesem, w związku z
tym corocznie przeprowadzana będzie aktualizacja listy. Zadaniem aktualizacji jest:
 usunięcie z listy przedsięwzięć, dla których postęp w ich przygotowaniu do realizacji
nie jest znaczący
 wprowadzenie na listę dodatkowych przedsięwzięć, które pozytywnie przejdą proces
oceny zgodnie z przyjętymi zasadami.

Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.

Uznanie przedsięwzięcia za priorytetowe nie oznacza automatycznego zapewnienia o jego
sfinansowaniu środkami będącymi w gestii Samorządu Województwa Lubelskiego. Każdy
projekt musi spełnić wymogi formalne i merytoryczne ustalone dla danego źródła
finansowania.
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LP

Tytuł
przedsięwzięcia

1.

Szacunkowa
wartość
przedsięwzięcia
(w zł)

Cel strategiczny
SRWL, na który w
największym
stopniu
oddziałuje
realizacja
przedsięwzięcia

Instytucja
odpowiedzialna
za realizację

Forma wsparcia ze strony
Samorządu Województwa

Zrównoważony rozwój
terenów nadwiślańskich
w ramach miejskiego
obszaru funkcjonalnego
Miasta Puławy

202 000 000,00

1

Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa - Miasto
Puławy

2.

Strategiczne Inwestycje
Terytorialne Miasta
Chełm

100 744 924,50

1

Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa - Miasto
Chełm

3.

Program przywracania
rzeki miastu kompleksowa
rewitalizacja Doliny
Krzny na terenie
obszaru funkcjonalnego
miasta Biała Podlaska

129 260 000,00

1

Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa - Miasto
Biała Podlaska

4

Zintegrowana
Inwestycja Terytorialna
w Lubelskim Obszarze
Funkcjonalnym

581 100 000,00

1

Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa - Miasto
Lublin

5.

Utworzenie stref
aktywności
gospodarczej na terenie
Miasta Zamość i Gminy
Zamość

168 518 890,00

1

Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa - Miasto
Zamość

6.

Poprawa stanu i jakości
życia dzieci i młodzieży
województwa
lubelskiego poprzez
oddziaływanie na
czynniki kształtujące
zdrowie, zmniejszenie
różnic w zdrowiu i
dostępie do świadczeń
zdrowotnych w
Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym w Lublinie
oraz podnoszenie
jakości i efektywności
regionalnego systemu
ochrony zdrowia.

38 820 167,87

1, 4

Dziecięcy Szpital
Kliniczny im. prof.
Antoniego Gębali w
Lublinie

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego dla części możliwej
do sfinansowania w ramach RPO
WL), pośrednia (dla części
przedsięwzięcia możliwej do
sfinansowania z programu
krajowego, po uzgodnieniu w
ramach Kontraktu Terytorialnego)
bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego dla części możliwej
do sfinansowania w ramach RPO
WL), pośrednia (dla części
przedsięwzięcia możliwej do
sfinansowania z programu
krajowego, po uzgodnieniu w
ramach Kontraktu Terytorialnego)
bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego dla części możliwej
do sfinansowania w ramach RPO
WL), pośrednia (dla części
przedsięwzięcia możliwej do
sfinansowania z programu
krajowego, po uzgodnieniu w
ramach Kontraktu Terytorialnego)
bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego dla części możliwej
do sfinansowania w ramach RPO
WL), pośrednia (dla części
przedsięwzięcia możliwej do
sfinansowania z programu
krajowego, po uzgodnieniu w
ramach Kontraktu Terytorialnego)
bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego dla części możliwej
do sfinansowania w ramach RPO
WL), pośrednia (dla części
przedsięwzięcia możliwej do
sfinansowania z programu
krajowego, po uzgodnieniu w
ramach Kontraktu Terytorialnego)
pośrednia (starania o umożliwienie
finansowania projektu z programu
krajowego, po uzgodnieniu w
ramach Kontraktu Terytorialnego).
W przypadku niepowodzenia
powyższych działań - forma
bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego RPO WL)

Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.

Tab. Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
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7.

Zintegrowany system
nieinwazyjnej
diagnostyki obrazowej
chorób serca w
województwie
lubelskim.

18 174 240,00

1, 4

Uniwersytet
Medyczny

pośrednia (starania o umożliwienie
finansowania projektu z programu
krajowego, po uzgodnieniu w
ramach Kontraktu Terytorialnego).

8.

Lubelskie Centrum
Transferu Innowacji w
Rolnictwie

16 300 800

2,3

bezpośrednia (realizacja projektu
własnego ze źródeł zewnętrznych)

9.

Rozbudowa wałów
przeciwpowodziowych
rzeki Wisły, Wieprzu i
Bugu na terenie
województwa
lubelskiego
Budowa zbiornika
Oleśniki

400 000 000,00

2,4

Lubelski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Końskowoli
Wojewódzki Zarząd
Melioracji i
Urządzeń Wodnych
w Lublinie

350 000 000,00

2,4

Wojewódzki Zarząd
Melioracji i
Urządzeń Wodnych
w Lublinie

bezpośrednia (realizacja projektu
własnego ze źródeł zewnętrznych)

11.

Rewitalizacja systemu
wodnego kanału Wieprz
- Krzna

1 749 000 000,00

2,4

Wojewódzki Zarząd
Melioracji i
Urządzeń Wodnych
w Lublinie

bezpośrednia (realizacja projektu
własnego ze źródeł zewnętrznych)

12.

Wzrost niezawodności
pracy sieci
dystrybucyjnej na
terenie województwa
lubelskiego polegający
na wdrożeniu
inteligentnych sieci
elektroenergetycznych
poprzez automatyzację
pracy sieci
dystrybucyjnej.
Nowoczesne centra
edukacji zawodowej
powiatów lubelskich

55 244 000,00

2,4

PGE Dystrybucja
Spółka Akcyjna

pośrednia (włączenie się w starania
o umożliwienie finansowania
projektu z programu krajowego)

235 294 117,65

3

Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa- Powiat
Lubelski

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego). Przedsięwzięcie
wymaga dopracowania
szczegółowych rozwiązań
bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego RPO WL, realizacja
projektu własnego z innych źródeł
części przedsięwzięcia
niemożliwych do sfinansowania w
ramach RPO WL)
bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego RPO WL)

13.

14.

Start zawodowy
najzdolniejszych
absolwentów uczelni
wyższych województwa
lubelskiego

55 000 000

3

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego

15.

Marketing Gospodarczy
Województwa
Lubelskiego 2015-2022

80 000 000

3

16.

e-Geodezja - cyfrowy
zasób geodezyjny
Województwa
Lubelskiego

187 500 000

3

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego
Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa- Powiat
Lubelski

17.

Realizacja
zintegrowanych
inwestycji na obszarze
Przełomu Wisły
(docelowo GEO
PARKU Przełomu
Wisły), sprzyjających
rozwojowi
gospodarczemu i
ochronie zasobów
przyrodniczych,
kulturowych oraz
edukacyjnych gmin
Powiśla Województwa
Lubelskiego

268 824 000

2,3

Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa- Gmina
Kazimierz Dolny

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego RPO WL),
pośrednia (sfinansowanie części
przedsięwzięcia z programu
krajowego, po uzgodnieniu w
ramach Kontraktu Terytorialnego)
bezpośrednia (propozycja
preferencji w ramach konkursów
dla części przedsięwzięcia
możliwych do sfinansowania w
ramach RPO WL). Przedsięwzięcie
wymaga dopracowania
szczegółowych rozwiązań

Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.

10.

bezpośrednia (realizacja projektu
własnego ze źródeł zewnętrznych)
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18.

Kształtowanie
inteligentnej
specjalizacji Obszaru
Funkcjonalnego
Powiśla: szlak zdrowia i
urody - spotkanie z
naturą

181 710 000

2,3

Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa-Lokalna
Organizacja
Turystyczna "Kraina
Lessowych
Wąwozów"

bezpośrednia (propozycja
preferencji w ramach konkursów
dla części przedsięwzięcia
możliwych do sfinansowania w
ramach RPO WL). Przedsięwzięcie
wymaga dopracowania
szczegółowych rozwiązań

19.

Ochrona dziedzictwa
kulturowego w obszarze
oddziaływania
Nadwiślańskiej Kolejki
Wąskotorowej Obszaru
Funkcjonalnego Powiśle

48 523 000

2,3

Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa-Powiat
Opolski

20.

Budowa obiektu
konferencyjno wystawienniczego
Targów Lublin

60 000 000,00

1,3

Targi Lublin S.A.

bezpośrednia (propozycja
preferencji w ramach konkursów
dla części przedsięwzięcia
możliwych do sfinansowania w
ramach RPO WL). Przedsięwzięcie
wymaga dopracowania
szczegółowych rozwiązań
bezpośrednia (propozycja
preferencji w ramach konkursu
RPO WL)

21.

Aktywne Roztocze

257 956 500

2,3

Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa- Miasto
Tomaszów Lubelski

22.

Modernizacja
gospodarcza gmin
Doliny Zielawy poprzez
realizację działań
mających na celu wzrost
konkurencyjności
lokalnej gospodarki.

108 500 000

2,3

Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa- Gmina
Wisznice

23.

Rozbudowa i
modernizacja
inteligentnej
infrastruktury
Lubelskiego Parku
NaukowoTechnologicznego w
celu nawiązania
współpracy pomiędzy
sferą nauki i biznesu.
LPNT- Partner
Innowacji
Lubelskie Centrum
Certyfikacji Jakościowej
Produktów
Regionalnych

58 097 000

1,3

Lubelski Park
Naukowo Technologiczny S.A

bezpośrednia (propozycja
preferencji w ramach konkursu
RPO WL)

30 900 000,00

2,3

Centrum Wdrożeń i
Innowacji
Uniwersytetu
Medycznego w
Lublinie sp. z o.o.

bezpośrednia (propozycja
preferencji w ramach konkursów
dla części przedsięwzięcia
możliwych do sfinansowania w
ramach RPO WL)

25.

Centrum
Biopolimerowych
Materiałów
Biodegradowalnych
(CBMB)

13 052 308,00

2,3

Uniwersytet
Przyrodniczy w
Lublinie

pośrednia (sfinansowanie
przedsięwzięcia z programu
krajowego)

26.

Centrum BadawczoWdrożeniowe
Innowacyjnych
Technologii w
Sadownictwie

9 000 000,00

2,3

Uniwersytet
Przyrodniczy w
Lublinie

pośrednia (sfinansowanie
przedsięwzięcia z programu
krajowego)

27.

Lubelskie Centrum
„Żywność i Zdrowie”

11 899 077,00

2,3

Uniwersytet
Przyrodniczy w
Lublinie

pośrednia (sfinansowanie
przedsięwzięcia z programu
krajowego)

Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.

24.

bezpośrednia (propozycja
preferencji w ramach konkursów
dla części przedsięwzięcia
możliwych do sfinansowania w
ramach RPO WL). Przedsięwzięcie
wymaga dopracowania
szczegółowych rozwiązań
bezpośrednia (propozycja
preferencji w ramach konkursów
dla części przedsięwzięcia
możliwych do sfinansowania w
ramach RPO WL)
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29.

Nowoczesne,
akredytowane
Laboratorium Analiz
Żywności, Suplementów
Diety oraz Środków
Biobójczych.
Rozbudowa i
przebudowa budynku
zwierzętarni w PIWetPIB

5 800 000,00

2,3

Instytut Medycyny
Wsi

pośrednia (sfinansowanie
przedsięwzięcia z programu
krajowego)

13 852 000,00

3

Państwowy Instytut
Weterynaryjny Państwowy Instytut
Badawczy

pośrednia (sfinansowanie
przedsięwzięcia z programu
krajowego)

30.

Centrum Transferu
Technologii i Innowacji
PWSZ w Chełmie w
Depułtyczach
Królewskich

85 105 000,00

3

Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w
Chełmie

pośrednia (sfinansowanie
przedsięwzięcia z programu
krajowego)

31.

Lubelskie Centrum
Badawcze
Innowacyjnych
Technologii
Śwatłowodowych

42 000 000,00

3

Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej

pośrednia (sfinansowanie
przedsięwzięcia z programu
krajowego)

32.

Centrum Technologii
Satelitarnych, Nawigacji
i Awioniki

37 100 000,00

3

Wyższa szkoła
Oficerska Sił
Powietrznych

pośrednia (sfinansowanie
przedsięwzięcia z programu
krajowego)

33.

Budowa Elektrowni
Puławy z blokiem
gazowo - parowym o
mocy do 930 MW wraz
z infrastrukturą
towarzyszącą
Zwiększenie
dostępności
komunikacyjnej
Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego
poprzez modernizację
kluczowych dróg
wojewódzkich w
dowiązaniu do sieci
dróg krajowych
Wygodniej ,szybciej,
bezpieczniej” poprawa
spójności
komunikacyjnej
województwa
lubelskiego poprzez
budowę i
przebudowę dróg
powiatowych
usprawniających
dostępność
komunikacyjną do
regionalnych i
subregionalnych
centrów rozwoju
Zakup taboru
kolejowego do
przewozów osób
organizowanych przez
Województwo
Lubelskie

260 649 700,00

3

Elektrownia Puławy
Spółka z o.o.

pośrednia (sfinansowanie
przedsięwzięcia z programu
krajowego)

1 258 810 551,00

4

Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Lublinie

bezpośrednia (propozycja części
przedsięwzięcia w formie projektu
strategicznego RPO WL, realizacja
części przedsięwzięcia w formie
projektu własnego finansowanego z
innych źródeł)

4

Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa- Powiat
Lubelski

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego RPO WL)

4

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego RPO WL)

34.

35.

36.

294 117 647,00

205 000 000,00

Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.
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105 000 000,00

1 ,3, 4

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego RPO WL)

408 000 000,00

1, 4

PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji
Inwestycji w
Warszawie Oddział
w Lublinie PKP
PLK

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego RPO WL dla
uzgodnionej części
przedsięwzięcia), pośrednia
(sfinansowanie części
przedsięwzięcia z programu
krajowego)

Modernizacja linii
kolejowej nr 68 Lublin –
Przeworsk na odcinku
od Lublina do granicy
województwa
lubelskiego
Dostosowanie
wojewódzkich
podmiotów leczniczych
do wymogów prawa
dotyczących
działalności leczniczej
Prospektywna
pełnoprofilowa
onkologia dla
Lubelszczyzny

272500000

1,4

pośrednia (sfinansowanie
przedsięwzięcia z programu
krajowego)

76 100 000

4

PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji
Inwestycji w
Warszawie Oddział
w Lublinie
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego

84 000 000

1,4

Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego RPO WL)

42.

Budowa Centrum
Pulmunologii przy
Szpitalu Kolejowym SP
ZOZ w Lublinie

30 000 000

4

Okręgowy szpital
Kolejowy SP ZOZ
w Lublinie

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego RPO WL)

43.

Utworzenie Zakładu
OpiekuńczoLeczniczego w
strukturach
Samodzielnego
Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im.
Jana Bożego w Lublinie
Lubelski Regionalny
System Informacyjny ezdrowie - I etap

11 920 000

4

Samodzielny
Publiczny Szpital
Wojewódzki im.
Jana Bożego w
Lublinie

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego RPO WL)

20 000 000

3, 4

45.

Poprawa jakości i
dostępności usług
medycznych w
Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym
poprzez budowę bloku
operacyjnego R.

39 950 000,00

4

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im.
Stefana Kardynała
Wyszyńskiego
SPZOZ

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego). Przedsięwzięcie
wymaga dopracowania
szczegółowych rozwiązań
bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego RPO WL)

46.

Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług
medycznych w
Województwie
Lubelskim poprzez
utworzenie i
zintegrowanie sieci
szpitali powiatowych.

236 714 000,00

4

Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa- Powiat
Lubelski

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego). Przedsięwzięcie
wymaga dopracowania
szczegółowych rozwiązań

38.

39.

40.

41.

44.

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego RPO WL)

Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.

„Lubelskie – smakuj
życie … kulturowo!” –
połączenie oferty
wojewódzkich
samorządowych
instytucji kultury i
produktów
turystycznych
województwa
lubelskiego w jeden
system sprzedaży i
promocji.
Modernizacja linii
kolejowej nr 30 LublinŁuków

37.
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48.

49.

Zabezpieczenie
przeciwpożarowe i
przeciwpowodziowe
województwa
lubelskiego poprzez
zakup samochodów
ratowniczo-gaśniczych
oraz termomodernizację
budynków
Ochotniczych Straży
Pożarnych
Dostosowanie Zakładów
Zagospodarowania
Odpadów w
województwie
lubelskim do wymagań
dla RIPOK

200 000 000,00

4

Oddział
Wojewódzki
Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych RP
województwa
lubelskiego

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego). Przedsięwzięcie
wymaga dopracowania
szczegółowych rozwiązań dot.
zakresu rzeczowego

99 523 255,00

4

Przedsięwzięcie
partnerskie. Lider
partnerstwa Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Spółka
z o. o.

bezpośrednia (propozycja projektu
strategicznego RPO WL)

Modernizacja linii
kolejowej nr 63 Granica
Państwa Dorohusk Zawadówka Naftobaza
(SZ) na odcinku
Dorohusk - Zawadówka
Naftobaza

55000000

4

PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji
Inwestycji w
Warszawie Oddział
w Lublinie

pośrednia (sfinansowanie
przedsięwzięcia z programu
krajowego)

Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.
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