
 

  

 

STANOWISKO NR 6/2021 
WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO  

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 
 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w wyniku dyskusji 

nad projektem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: KPO), 

przeprowadzonej na posiedzeniu Stałego Zespołu Roboczego ds. Funduszy 

Europejskich WRDS WL w dniu 9 kwietnia 2021 r. sformułowała następujące 

stanowisko: 

1. Uznajemy, że podstawowe założenia KPO, w tym zwłaszcza określenie trzech 

celów szczegółowych oraz pięciu komponentów Planu – odpowiadają zarówno 

najważniejszym potrzebom rozwojowym kraju, jak i potrzebom województwa 

lubelskiego. 

2. Z tego punktu widzenia – opiniujemy pozytywnie wykaz 36 propozycji projektów 

inwestycyjnych i społecznych (ujętych w siedmiu obszarach tematycznych) 

wyłonionych w wyniku postępowania selekcyjnego spośród 493 projektów 

zgłoszonych w procedurze otwartego naboru. 

3. W związku z tym, że szczegółowy podział środków finansowych  

na poszczególne województwa w ramach KPO przewidziany jest  

w późniejszych etapach WRDS WL już teraz pragnie zasygnalizować potrzebę 

jak najpełniejszego uwzględnienia w tym podziale projektów przewidujących 

inwestycje infrastrukturalne oraz obejmujących przedsięwzięcia produkcyjne. 

Swój postulat WRDS WL uzasadnia faktem, że w okresie pandemii to właśnie 

sektor przedsiębiorstw jest tym, który najsilniej odczuł jej skutki i najbardziej 

potrzebuje teraz wsparcia w celu odbudowy potencjału (zwiększenia 

odporności). 

4. W toku dyskusji WRDS WL została poinformowana przez przedstawicielkę 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, że niektóre z wstępnie 

zaakceptowanych projektów (znajdujących się na razie na tzw. liście 

rezerwowej) mogą uzyskać finansowanie z innych źródeł niż środki KPO. 

Podano nawet przykłady trzech takich projektów, dla których owo alternatywne 

finansowanie już uzgodniono. WRDS WL uznaje za istotne podkreślenie 

potrzeby, by również w ramach poszukiwania tych alternatywnych źródeł 

należycie preferowane były przede wszystkim projekty inwestycyjne, w tym 

zwłaszcza związane z rozbudową infrastruktury. 

5. Niejako na marginesie dyskusji dotyczącej samego dokumentu, tj. tekstu 

projektu KPO oraz propozycji projektowych wyłonionych w województwie 

lubelskim uczestnicy posiedzenia SZR ds. Funduszy Europejskich WRDS WL 

zgłosili kilka szczegółowych spostrzeżeń i propozycji, które zdaniem Rady 



powinny zostać zasygnalizowane Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa 

Lubelskiego jako sugestie odnoszące się do przyszłych działań związanych  

z następnymi programami wsparcia i dystrybucją funduszy pomocowych 

przeznaczanych na te cele: 

• Należy preferować projekty obejmujące wdrażanie nowych technologii, 

robotyzację, produkcję wyrobów energooszczędnych. 

• Program retencji i usprawniania gospodarki zasobami wodnymi 

województwa powinien być znacznie szerszy i obejmować nie tylko ujęte  

w propozycjach projektowych Oleśniki i Zalew Zemborzycki, ale także wiele 

innych miejsc m.in. na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. 

• Nadal istotną potrzebą, zwłaszcza w odniesieniu do innych form wsparcia 

niż KPO jest upraszczanie wymogów i procedur, szczególnie zaś w okresie 

pandemii, gdy wydłużają się postępowania administracyjne, co niekiedy 

znacznie utrudnia możliwości zgłaszania wniosków o wsparcie finansowe, 

zwłaszcza większych i bardziej złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

• We wszelkich kampaniach informacyjnych związanych z dystrybucją 

funduszy pomocowych dedykowanych przedsiębiorstwom należy ściślej 

współpracować z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców,  

by skuteczniej docierać z przekazem informacji do bezpośrednio 

zainteresowanych. 

Stanowisko zostało zaakceptowane przez wszystkie strony dialogu Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. Podpis w imieniu członków Rady złożyła 

Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

 

WICEPRZEWODNICZĄCA 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Lubelskiego 
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