


24 listopada 2022 r. program Fundusze Europejskie 
dla Lubelskiego 2021-2027 został zatwierdzony 
decyzją wykonawczą nr C(2022) 8382 Komisji 
Europejskiej



Alokacja na Fundusze Europejskie 
dla Lubelskiego 2021-2027
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71%

29%

EFRR EFS+

Alokacja na program wynosi 2 431 957 819 euro. 

Stanowi to wzrost o 170 016 440 euro (czyli o 7,52%) względem perspektywy 2014-2020.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
1 728 116 099 euro 
Europejski Fundusz Społeczny + 
703 841 720 euro
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Zakres wsparcia: Przedsiębiorcy
Alokacja: 316 545 161 euro

infrastruktura
B+R

inwestycje początkowe MŚP

usługi inkubacyjne

powiązania klastrowe

cyberbezpieczeństwo

odnawialne źródła energii

efektywność energetyczna

usługi prorozwojowe dla MŚP

wsparcie promocji oferty MŚP
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Zakres wsparcia: Środowisko
Alokacja: 690 721 650 euro

zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych

doradztwo klimatyczne

gospodarka ściekowa

gospodarka odpadami komunalnymi

ochrona siedlisk przyrodniczych

odnawialne źródła energii

modernizacja
energetyczna budynków

rozwój potencjału 
służb publicznych

gospodarka o obiegu zamkniętym
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Zakres wsparcia: Transport
Alokacja: 355 620 165 euro

poprawa bezpieczeństwa
w ruchu drogowym

infrastruktura dla ruchu
niezmotoryzowanego

infrastruktura
ładowania/tankowania
pojazdów bezemisyjnych

tabor trolejbusowy, ekologicznie 
czysty tabor autobusowy 
i bezemisyjny tabor kolejowy

przygotowanie Planów 
Zrównoważonej Mobilności 
Miejskiej

połączenia do sieci TEN-T, przejść granicznych, 
terenów inwestycyjnych, terminali intermodalnych, 
centrów logistycznych oraz innych gałęzi 
zrównoważonego transportu
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Zakres wsparcia: Kultura i turystyka
Alokacja: 100 040 000 euro

wyposażenie do 
prowadzenia działalności 
kulturalnej

ochrona dziedzictwa
niematerialnego

monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury

rewaloryzacja i 
zachowanie zabytkowych 
ogrodów i parków

miejsca atrakcyjne turystycznie

nowe produkty w dziedzinie
turystyki

wsparcie obiektów zabytkowych
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Zakres wsparcia: Infrastruktura włączenia 
społecznego i infrastruktura zdrowotna

Alokacja: 115 650 476 euro

infrastruktura na potrzeby realizacji usług 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
przewlekle chorych i osób starszych

infrastruktura mieszkań 
o charakterze chronionym, 
treningowym i wspomaganym

infrastruktura wykorzystywana
w ramach najmu socjalnego

rozwój POZ/AOS

poprawa dostępności do
opieki jednego dnia

deinstytucjonalizacja
usług zdrowotnych

telemedycyna 
i informatyzacja 
jednostek ochrony 
zdrowia 
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Zakres wsparcia: Infrastruktura edukacyjna
Alokacja: 33 260 000 euro

infrastruktura
edukacji przedszkolnej

adaptacja pracowni symulujących
rzeczywiste warunki pracy

infrastruktura kształcenia
zawodowego

infrastruktura kształcenia 
ustawicznego zawodowego 
i praktycznego

inwestycje w infrastrukturę 
włączającą dla osób ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi

uzupełnienie przyszkolnej
infrastruktury sportowej

infrastruktura szkolnictwa 
wyższego zawodowego 
oraz szkolnictwa wyższego 
o profilu praktycznym
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Zakres wsparcia: Instrumenty Terytorialne
Alokacja: 436 033 500 euro

rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych

rozwój obszarów o wysokich
walorach przyrodniczych i
krajobrazowych

fizyczna odnowa i bezpieczeństwo
przestrzeni publicznych

przygotowanie terenów 
inwestycyjnych i 
zapewnienie infrastruktury 
biznesowej

ochrona, rozwój i promowanie materialnego
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego
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Zakres wsparcia: Rynek pracy (EFS+)
Alokacja: 229 555 236 euro

kompleksowa aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych

kompleksowa aktywizacja 
zawodowa realizowana
w projektach OHP na rzecz 
osób młodych

aktywizacja zawodowa osób 
młodych w wieku 18-29 lat

poprawa sytuacji na 
rynku pracy kobiet 
oraz osób ubogich 
pracujących

wsparcie w zakresie sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub członkiem rodziny potrzebującym 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

outplacement
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Zakres wsparcia: Edukacja (EFS+)
Alokacja: 185 300 000 euro

programy rozwojowe szkół

pomoc psychologiczno-
pedagogiczna

tworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego

nauczanie języka 
angielskiego

programy pomocy 
stypendialnej

doradztwo zawodowe lub 
edukacyjno-zawodowe

Lokalne Ośrodki 
Wiedzy i Edukacji
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Zakres wsparcia: Włączenie społeczne (EFS+)
Alokacja: 260 463 545 euro

usługi opiekuńcze świadczone
w formach dziennych i całodobowych

tworzenie Centrów 
Usług Społecznych

integracja społeczno-gospodarcza 
obywateli państw trzecich

deinstytucjonalizacja
instytucji całodobowych

aktywizacja społeczna osób
najbardziej zagrożonych

polityka senioralna



Trwające prace nad dokumentami wdrożeniowymi 
Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027
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• aktualizacja podziału instytucjonalnego w zakresie wdrażania programu 
• powołanie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
• zmiana statutów przyszłych Instytucji Pośredniczących (LAWP oraz WUP)
• zmiana regulaminów organizacyjnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu (UMWL, 

LAWP, WUP, LCiT)
• opracowanie Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu
• zawarcie porozumień z przyszłymi Instytucjami Pośredniczącymi
• opracowanie harmonogramu naborów projektów
• przygotowanie regulaminu naboru ekspertów do oceny projektów oraz jego przeprowadzenie
• zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru projektów do poszczególnych naborów
• przyjęcie Instrukcji Wykonawczej IZ PR oraz IW IP
• ogłoszenie pierwszych naborów planowane w I kwartale 2023 roku


