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Środki unijne dla Lubelszczyzny w 2017 roku
W nadchodzącym roku dzięki środkom pomocowym z Unii Europejskiej poprawi się współpraca nauki i biznesu, szybciej rozwiną się infrastruktura i wybrane branże w regionie, wzmocnią się eksport i innowacyjność, przedsiębiorczość
oraz ochrona wynalazków. Skorzystają też osoby o niskich kompetencjach i z niepełnosprawnościami. Znamy już harmonogram naboru wniosków na 2017 rok.
Niebawem startują konkursy na
dofinansowanie dla przedsiębiorców. Przebiegiem procedur zajmuje się Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
Jeszcze w grudniu br. ruszą cztery
konkursy na zakładanie przedsiębiorstw przez pracowników naukowych, powstanie laboratoriów,
baz laboratoryjnych dla firm, które
chcą prowadzić prace badawczo-rozwojowe na terenie naszego
województwa. To kolejny konkurs
dla firm. W pierwszym już wybrano
najlepsze projekty. Dofinansowanie otrzymało 41 przedsiębiorców.
Na początku 2017 roku rozpocznie się nabór wniosków dotyczących produkcji energii ze źródeł
odnawialnych, głównie ze słońca
(montaż popularnych solarów), na
potrzeby własne i na przesył. W innym konkursie o środki na inwestycje mogą się starać średnie firmy
chcące m.in. wdrażać innowacje
bazujące na wynikach prac badawczo-rozwojowych.
W lutym 2017 roku zostanie ogłoszony konkurs z obszaru marketingu
gospodarczego, czyli udziału małych
i średnich firm z Lubelszczyzny w targach, wystawach i misjach gospodarczych, a także dotyczący promocji gospodarczej regionu. W marcu
przyszłego roku rozpocznie się nabór
projektów związanych z gospodarką
odpadami. Procedury koordynowa-

ne są przez Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Z kolei Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
zapowiada bezzwrotne wsparcie
dla zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Pomoże rozwinąć edukację przedszkolną: powstaną nowe miejsca wychowania
przedszkolnego i poszerzy się oferta
istniejących placówek. Dzięki funduszom unijnym poprawi się infrastruktura ochrony zdrowia. Przyjmowanie wniosków do tych konkursów
zacznie się w marcu 2017 roku.

Wiosna z infrastrukturą,
usługami
i pomocą społeczną
Dofinansowanie budowy i modernizacji komunalnych sieci kanalizacyjnych trafi do samorządów i instytucji
z Lubelszczyzny składających wnioski
od kwietnia 2017 roku. W tym czasie
rozpoczną się nabory dokumentacji dotyczących finansowania badań
przemysłowych i eksperymentalnych
– w ramach konkursu o nazwie „Badania celowe”. Dofinansowane projekty muszą obejmować nowe usługi,
produkty lub procesy. W kwietniu
2017 roku zostanie ogłoszony konkurs
„Turystyka przyrodnicza”, w którym
można pozyskać pieniądze na prace
budowlane i modernizacyjne w tury-

styce. Za konkurs odpowiada Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na wiosnę ruszy wsparcie dla lepszego
godzenia życia zawodowego i prywatnego, dzięki któremu powstaną nowe
żłobki i kluby dziecięce. Kompleksowa
aktywizacja bezrobotnych klientów
ośrodków pomocy społecznej będzie efektem konkursów z dziedziny usług społecznych i zdrowotnych
ogłoszonych w kwietniu 2017 roku.
Wystartują wówczas programy typu
outplacement, gwarantujące przekwalifikowanie się. Obejmują one np.
kompleksowe doradztwo, pośrednictwo pracy, szkolenia, porady, wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla
rozpoczynających działalność gospodarczą. Konkursy w tych dziedzinach
przeprowadzi Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, a nabory do nich ruszą w maju
i w czerwcu 2017 roku.

Latem i jesienią
też będzie można
sięgnąć po pomoc
W trzecim kwartale 2017 roku rozpoczną się kolejne konkursy dla samorządów, firm, instytucji i organizacji
społecznych. Ich tematem jest efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, czyli termomodernizacja
budynków mieszkalnych i zamiana
wyposażenia na efektywne energe-

tycznie. Na czerwiec przyszłego roku
zaplanowano też konkurs na usługi
społeczne i zdrowotne mające objąć
dzieci z nadwagą i z wadami postawy.
Potężne środki przeznaczono na
rewitalizację obszarów miejskich
i wiejskich. Tego rodzaju konkursy są
traktowane z wielką uwagą przez samorządy i zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Ze środków unijnych
można dofinansować remonty i modernizacje zdegradowanych obszarów
miejskich i wiejskich. Na pierwszy
konkurs (dla miast) przeznaczono ponad 200 mln zł, a na drugi (dla wsi)
185,5 mln zł.
W ramach konkursu „Cyfrowe
Lubelskie” (początek w sierpniu
2017 roku) dofinansowywane
będą projekty elektronicznej administracji w sektorze e-zdrowia
i rozwój elektronicznych usług
publicznych. Kolejny program pomoże w profesjonalizacji usług

doradczych otoczenia biznesu,
a w efekcie w skuteczniejszej
pomocy przeznaczonej dla firm
i przedsiębiorców z Lubelszczyzny.
Szpitale, szkoły i inne instytucje
użyteczności publicznej mogą wiele
zyskać w konkursie poświęconym
efektywności energetycznej. Wnioski dotyczące termomodernizacji
budynków publicznych można będzie składać latem 2017 roku. Wtedy ruszy też program odnoszący się
do kształcenia zawodowego.
Samorządy i społeczności lokalne,
zwłaszcza na terenach wiejskich, nie
mogą pominąć konkursu pod nazwą
„Ochrona różnorodności przyrodniczej”, który skupia się na ochronie
zagrożonych gatunków i siedlisk.
Dodatkowe działania mające na celu
wsparcie innowacyjności, transfer
technologii i wdrażanie badań naukowych, rozwój firm i przedsiębiorczości planuje Departament
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. W przyszłym
roku kilka konkursów dotyczących
aktywizacji zawodowej ogłosi też
wojewódzki urząd pracy.
NATALIA KYC

Nowe konkursy w 2017 r.
harmonogramy naborów wniosków:
Program Wiedza Edukacja Rozwój
Program Inteligentny Rozwój
Program Infrastruktura i Środowisko
Program Polska Cyfrowa
Program Polska Wschodnia
Program Pomoc Techniczna
Regionalny Program
Województwa lubelskiego

www.power.gov.pl
www.poir.gov.pl
www.pois.gov.pl
www.popc.gov.pl
www.polskawschodnia.gov.pl
www.popt.gov.pl
www.rpo.lubelskie.pl

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych
Funduszy Europejskich
Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

