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Absorpcja funduszy UE przez gminy 
w woj. lubelskim 

 

1.Perspektywa finansowa 2004-2006 

2.Perspektywa finansowa 2007-2014 
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Perspektywa finansowa 2004-2006 

 
Cel: 

• Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności 
regionów 
 

• Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów 
 

• Sprzyjanie długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu 
 

• Sprzyjanie spójności ekonomicznej, społecznej 
i terytorialnej 
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Perspektywa finansowa 2004-2006 

Realizacja: 

• Zrealizowano 13 tys. projektów wartych 21 mld zł 

• 20,9% gmin w Polsce nie zrealizowało żadnego 

projektu ze środków UE 

• 44,4% gmin w Polsce zrealizowało nie więcej niż 2 

projekty  

• Spośród 213 gmin województwa lubelskiego 63 to 

tzw. gminy „bez projektu” 
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Perspektywa finansowa 2004-2006 

Aktywność gmin woj. 
lubelskiego: 

• Rozbudowa i modernizacja układu 
drogowego (21 projektów) 
 

• Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego (17) 
 

• Wsparcie dla obszarów wiejskich (17) 
 

• Wsparcie dla obszarów podlegających 
restrukturyzacji (12) 
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Perspektywa finansowa 2004-2006 

Cel: 
Poprawa konkurencyjności gospodarki 
rolno-żywnościowej oraz zrównoważony 
rozwój obszarów wiejskich 
 
Aktywność gmin woj. lubelskiego: 

(159 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) 

Inwestycje w infrastrukturę techniczną: 
budowa i rozbudowa gminnych ośrodków 
kultury, świetlic wiejskich, 
zagospodarowanie centrów wsi, zakup 
sprzętu i wyposażenie gminnych ośrodków 
kultury, budowa zbiorników wodnych, boisk 
sportowych, centrów kultury 
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Perspektywa finansowa 2004-2006 

Podstawowe bariery w pozyskiwaniu środków UE: 

• Niewystarczające zasoby finansowe, ludzkie, 
materialne 
 

• Niejednoznaczna interpretacja dokumentów 
programowych 
 

• Zmiany wytycznych, rozporządzeń 
 

• Trudności w uzyskaniu informacji 
 

• Biurokracja, skomplikowanie instytucjonalne 
i proceduralne 
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Perspektywa finansowa 2007-2013 

Cel: 
Rozwój polskiej gospodarki w oparciu  
o innowacyjne przedsiębiorstwa  
(zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost 
konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli 
nauki w rozwoju gospodarczym, tworzenie trwałych 
i lepszych miejsc pracy) 
 
Aktywność gmin woj. lubelskiego: 
(19 projektów) 
Działania dotyczące: poprawy dostępu MŚP do 
technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich 
wydajnego użytkowania, usług turystycznych  
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Perspektywa finansowa 2007-2013 

Cel: 
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
Polski i jej regionów poprzez rozwój 
infrastruktury technicznej przy równoczesnej 
ochronie i poprawie stanu środowiska, 
zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej 
i rozwijaniu spójności terytorialnej 
 
Aktywność gmin woj. lubelskiego: 
(10 projektów) 
Działania dotyczące: środowiska, transportu 
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Perspektywa finansowa 2007-2013 

Cel: 
Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej  
(wsparcie rynku pracy, promocja i integracja 
społeczna, wzmocnienie kadr dla gospodarki 
regionalnej) 
 
Aktywność gmin woj. lubelskiego: 
(730 projektów) 
Działania dotyczące: wspierania zatrudnia, edukacji, 
integracji społecznej, rozwoju potencjału 
adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, 
budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej, 
wdrażania zasady dobrego rządzenia 



Perspektywa finansowa 2007-2013 

• Gminy woj. lubelskiego 
pozyskały prawie 346 mln zł 
 

• Z programu korzystała 
zdecydowana większość 
gmin 
 

• Koncentracja środków 
w dużych miastach 
oraz w ich otoczeniu 
 

• Największą wartość 
środków pozyskano 
w gminach: 
Lublin, Zamość, Chełm 
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Perspektywa finansowa 2007-2013 

Cel: 
Wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego  
obszarów wiejskich (poprawa konkurencyjności  
sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska  
naturalnego i obszarów wiejskich, jakość życia  
na obszarach wiejskich, partnerstwo terytorialne  
na obszarach wiejskich -LEADER) 
 

Aktywność gmin woj. lubelskiego: 
(2327 projektów) 
Działania dotyczące: poprawy gospodarki wodno-ściekowej, 
tworzenia systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów 
komunalnych, kształtowania przestrzeni publicznej, budowy 
infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, 
sportowych, społeczno-kulturowych 



Perspektywa finansowa 2007-2013 

• W największym stopniu skorzystały 
gminy słabo zurbanizowane 

   (w powiecie bialskim,   
     chełmskim  
     i lubartowskim) 
 
• Najmniejszą wartość 

dofinansowania odnotowano  
w gminach powiatów: 

    opolskiego, 
 janowskiego 
 i ryckiego 
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Perspektywa finansowa 2007-2013 

Cel:  
przyspieszenie tempa rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski 
Wschodniej w zgodzie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju 
 
Aktywność gmin 
woj. lubelskiego: 
(18 projektów) 
 

Działania dotyczące: 
przygotowania terenów inwestycyjnych, 
transportu miejskiego i komunikacji  
oraz działań promocyjnych 
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Perspektywa finansowa 2007-2013 

Cel: 
Podniesienie konkurencyjności  
Lubelszczyzny prowadzące do szybszego  
wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia  
zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych  
i kulturowych regionu 
 
Aktywność gmin woj. lubelskiego: 
(151 gmin, w tym 20 miejskich, 19 miejsko-wiejskich i 
112 wiejskich) 
 

Działania dotyczące: 
komunikacji, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, 
infrastruktury szkolnej, promocji turystycznej 



Perspektywa finansowa 2007-2013 

• Przestrzenne zróżnicowanie  
w rozdysponowaniu środków 
 

• Największą aktywność 
przejawiały gminy położone  
w centralnej części 
województwa:  

   Lublin, Świdnik, Jastków,          
Łęczna, 

   zachodniej: 
   Puławy, Nałęczów, Kazimierz 

Dolny, 
   południowo-zachodniej: 
   Biłgoraj, Frampol, Janów Lubelski 
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Perspektywa finansowa 2007-2013 

Efekty rzeczowe w ramach RPO WL: 

 

       Infrastruktura transportowa 
 
 
• Wybudowano 37 km dróg  w 26 gminach 

 
• Przebudowano ok 191 km dróg gminnych 

 
• Zakupiono 12 jednostek taboru komunikacji miejskiej 
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Perspektywa finansowa 2007-2013 

    Infrastruktura komunalna: 

 

• Wybudowano 280 km sieci kanalizacji sanitarnej 
 

• Wybudowano 4 oczyszczalnie ścieków 
(w gm.: Izbica, Niedrzwica Duża, Serokomla, Stoczek 
Łukowski) oraz przebudowano kolejne 4 (w gm.: 
Frampol, Janów Lubelski, Konstantynów, Piszczac) 
 

• Wybudowano (zmodernizowano) 224 km sieci 
wodociągowej w 12 gminach 
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Perspektywa finansowa 2007-2013 

      Infrastruktura techniczna: 

 

• Zakupiono 36 wozów pożarniczych wyposażonych 
w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych  
i usuwania skutków katastrof 
 

• Udzielono wparcia 5 terenom inwestycyjnym 
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Perspektywa finansowa 2007-2013 

      Infrastruktura teleinformatyczna: 

 
• Wybudowano ponad 44 km sieci Internetu 

szerokopasmowego 
 

• W 25 gminach uruchomiono 213 publicznych 
punktów dostępu do Internetu (PIAP) – najwięcej 
w Dęblinie-27, Izbicy-24 i Zamościu (GM)-23 
 

• Udostępniono 62 rejestry publiczne on-line 
 

• Utworzono i udostępniono 719 aplikacji i usług 
teleinformatycznych 
 

• 13 szkół uzyskało możliwość dostępu do Internetu  
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Perspektywa finansowa 2007-2013 

 Turystyka i kultura: 

 
 
• Utworzono 8 turystycznych portali informacyjnych 

 
• Zorganizowano 11 przedsięwzięć informacyjno-

promocyjnych o charakterze międzynarodowym 
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Podsumowanie 

Gminy  realizują głównie projekty poprawiające stan 
infrastruktury podstawowej, 
przeważają inwestycje związane z modernizacją 
dróg, rozwojem kanalizacji, wodociągów. 

  
W dużej mierze wynika to z jednego z najniższych 
w kraju poziomu rozwoju infrastruktury podstawowej 
i chęci narobienia przez władze samorządowe 
dystansu dzielącego gminy Lubelszczyzny od innych 
województw. 
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http://www.stat.gov.pl/lublin/69_1091_PLK_HTML.htm 



 

„Międzynarodowy Rok Statystyki 

  95 lat GUS” 
 

Wystawa 
 

Poczta Główna Lublin 
 

czerwiec 2013 r.  
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Konferencja prasowa sierpień 2013 

Sierpień 2013 

 

Sytuacja społeczno-gospodarcza 
woj. lubelskiego w I półroczu 2013 r. 

 

Rolnictwo na Lubelszczyźnie na tle kraju. 
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