Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Departament Wdrażania EFRR

Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
bez rezerwy wykonania wynosi:
2 097 100 684,00 EURO tj.
8 757 492 456,38 PLN
(1 euro = 4, 1760 PLN)
stan na czerwiec 2017 r.,

w tym na działania w ramach EFRR wdrażanych przez DW EFRR:
1 113 088 914 EURO tj.
4 648 259 304,86 PLN

Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wdrażane przez Departament Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego
nazwa Osi priorytetowej
Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje

Oś priorytetowa 2 Cyfrowe lubelskie
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw
Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

nazwa działania
1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa
2.1 Cyfrowe lubelskie
2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
3.1 Tereny inwestycyjne
4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego
5.4 Transport niskoemisyjny
5.5 Promocja niskoemisyjności

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla ZIT
6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne
6.2 Mała retencja
6.3 Gospodarka odpadami
Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa
7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturlane
7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej
7.3 Turystyka przyrodnicza
Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
7.4 Ochrona bioróżnorodności dla ZIT
8.1 Regionalny układ transportowy
8.2 Lokalny układ transportowy
8.3 Trasport kolejowy
Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport
8.4 Transport w ramach ZIT
13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
13.2 Infrastruktura usług społecznych
13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich
13.4 rewitalizacja obszarów wiejskich
13.5 Infrastruktura przedszkolna
13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
13.7 Infrastruktura szkolna
Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT

Nabory wniosków o dofinansowanie:
• Departament Wdrażania EFRR ogłosił 28 naborów
wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
i pozakonkursowym
• Ogólna pula środków przeznaczona na
dofinansowanie projektów wdrażanych przez
DW EFRR wyniosła 3 030 632 041, 79 PLN co stanowi
65% alokacji na te działania

wnioski
• złożono 1027 wniosków o dofinansowanie,
• ilość projektów poddanych ocenie - 1003
o wartości dofinansowania UE 3 314 287 821,54 PLN
• ilość projektów po wymogach formalnych – 865,
• ilość projektów po ocenie formalnej – 551
• ilość projektów po ocenie merytorycznej – 405
• ilość projektów wybranych do dofinansowania – 271
• ilość podpisanych umów – 249.

Oś priorytetowa 2 Cyfrowe lubelskie
• Cel szczegółowy: Zwiększony poziom wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji
publicznej
• Działania, w ramach Osi 2:
2.1 cyfrowe lubelskie
2.2 cyfryzacja lubelskiego obszaru funkcjonalnego
w ramach ZIT

Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie – tryb konkursowy
• Celem działania jest zwiększony poziom wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji
publicznej poprzez:
• działania ukierunkowane na zwiększenie zakresu informacji i
zasobów sektora publicznego udostępnionych w postaci cyfrowej,
• wzmocnienie stopnia cyfryzacji administracji
• rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie tworzenia i
cyfryzacji nowych usług,
• poprawy funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług,
• integracji oraz zwiększenia stopnia dostępności dla obywateli.

Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie – tryb konkursowy
Typy projektów:

1. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji.
•

Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia
cyfryzacji administracji w tym aplikacji i systemów bazodanowych.

2. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług
publicznych
•

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. eadministracji, e-zdrowia (z wyłączeniem projektów telemedycyny), e-kultury.
Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji i rozwoju elektronicznych usług
publicznych stanowić muszą jedno przedsięwzięcie inwestycyjne tzn. muszą być
realizowane w ramach jednego projektu.

Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie – tryb konkursowy
Typy projektów

3. Projekty dotyczące zwiększenia dostępności informacji
sektora publicznego.
Wsparcie dotyczyć będzie projektów z zakresu:
- digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych)

- tworzenia, modernizacji, integracji baz danych i geodezyjnych zasobów
cyfrowych tworzących infrastrukturę informacji przestrzennej, ich
udostępnienia w celu umożliwienia tworzenia na ich podstawie nowych
usług cyfrowych.

Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie – tryb konkursowy
Typ beneficjenta
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
• Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
• Szkoły wyższe

• Jednostki naukowe
• Organizacje pozarządowe
• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
• Publiczne podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
2011 nr 112 poz. 654).
• Administracja rządowa zespolona i niezespolona

Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie – tryb konkursowy
Stan wdrażania:

• Alokacja na konkurs: 20 062 886,00 euro tj.:
88 800 339,72 PLN,
• Ilość złożonych wniosków: 38
• Ilość projektów poddanych ocenie 38 o wartości
dofinansowania UE – 183 603 061,05 PLN,
• Ilość projektów po wymogach formalnych – 31,
• Ilość projektów po ocenie formalnej 26 na kwotę
137 601 455,30 PLN

Działanie 2.1. Cyfrowe lubelskie
typ konkursu: Cyfrowe Lubelskie w zakresie e-zdrowia
Typ beneficjenta: Publiczne podmioty lecznicze działające w publicznym systemie
ochrony zdrowia (w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654)
Typy projektów:
1. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji w sektorze e-zdrowia.
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
2. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych.

Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych zapewniających
dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności
istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie ezdrowia (z wyłączeniem projektów telemedycyny).

Działanie 2.1. Cyfrowe lubelskie
typ konkursu: Cyfrowe Lubelskie w zakresie e-zdrowia
• Cel zgodnie z Policy Paper: Poprawa efektywności i organizacji systemu
opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej
i epidemiologicznej oraz wspieranie badań naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji w ochronie zdrowia.
• Narzędzie zgodnie z Policy Paper: Narzędzie 26 - Upowszechnienie
wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej .
• Planowana całkowita alokacja [PLN]: 25 474 705,88 (wkład UE + 15%
wkład krajowy)
• Planowane dofinansowanie UE [PLN]: 21 653 500,00.

Działanie 2.1. Cyfrowe lubelskie
tryb pozakonkursowy: e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny
województwa lubelskiego
• Wniosek złożony w partnerstwie przez powiaty województwa
lubelskiego
• Wartość wniosku ogółem 187 500 000,00 zł wnioskowane
dofinansowanie: 174 825 000,00 zł
• Celem projektu jest zapewnienie dostępu do danych i dokumentów
gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie e-usług
• Cel główny projektu: wykonanie cyfrowej ortofotomapy dla całego
województwa lubelskiego – modernizacja ewidencji gruntów
i budynków lub modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych.

Działanie 2.2
cyfryzacja lubelskiego obszaru funkcjonalnego w ramach ZIT
– tryb pozakonkursowy
• Tytuł projektu: E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym
• Wnioskodawca (Lider projektu) : Gmina Niedrzwica Duża,

• Partnerzy: Gmina Strzyżewice, Gmina Jabłonna, Gmina Jastków
• Zakres rzeczowy projektu:
• Projekt „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” zostanie oparty o
procedurę trzech kroków:

1. audyt i optymalizację procesów oraz architektury IT z uwzględnieniem
przepływów informacji z jednostkami pomocniczymi (szkoły, OPS, instytucje
kultury) (na tym etapie dokonane zostanie modelowanie procesów urzędu: obsługi
interesantów, przepływu informacji, przepływu dokumentacji).

Działanie 2.2
cyfryzacja lubelskiego obszaru funkcjonalnego w ramach ZIT –
tryb pozakonkursowy
2. Stworzenie gminnych systemów sieci teleinformatycznych opartych o sieć internet,
łączących urzędy gminy i jednostki podległe.
3. Na podstawie dokonanej analizy i w oparciu o stworzone systemy nastąpi wdrożenie
monolitycznego systemu informatycznego obsługującego poszczególne działy Urzędu:
m.in. księgowość, podatki, obsługę interesantów (woda, odpady, nieczystości, akcyza),
obieg dokumentów, EZD Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, EBOI Elektroniczne
Biuro Obsługi Interesanta, aplikacja mobilna. Doposażenie specjalistycznych stanowisk
pracy w dedykowane oprogramowanie, niezbędne do wymagań sytemu.
• Szacunkowa wartość całkowita: 4 310 000,00 PLN

• Kwota dofinansowania EFRR: 3 660 000,00 PLN
• Obecnie projekt jest po podpisaniu preumowy, a planowany termin złożenia wniosku
o dofinansowanie to 30 września 2017 r.

Nabory wniosków w trybie konkursowym
planowane do ogłoszenia w 2017 r.
III kwartał 2017 r.
nazwa działania

termin ogłoszenia rozpoczęcie naboru

alokacja

2.1 Cyfrowe Lubelskie (e-zdrowie)

sie.17

wrz.17

21 574 000,00

5.2 Efektywność energetyczna sektora
publicznego

sie.17

wrz.17

183 627 705,07

5.3 Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego

lip.17

sie.17

46 905 094,84

7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej

sie.17

wrz.17

10 190 759,36

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

sie.17

wrz.17

213 668 028,72

13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

sie.17

wrz.17

184 770 924,27

gru.17

25 888 800,00

IV kwartał 2017 r.
3.6 Marketing gospodarczy

lis.17

Dziękuję za uwagę

