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Liczba projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków europejskich

23
Łączna wartość projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków europejskich

1,58 mld PLN
Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich na projekty inwestycyjne

1,1 mld PLN
Łącznie poniesione wydatki

0,83 mld PLN

Realizacja

53 %



Transport publiczny

Liczba projektów 6

Liczba projektów zrealizowanych 1

Liczba projektów w trakcie realizacji 4

Liczba projektów, które oczekują na 
podpisanie umowy o dofinansowanie 1



Transport publiczny

Łączna wartość projektów 1 mld PLN

Kwota wydatkowana do końca 2019 roku 350 mln PLN

Kwota pozostała do wydania 650 mln PLN

Realizacja  35 %



Transport publiczny

Zrealizowano:

 zakup 15 szt. trolejbusów

 zakup 23 szt. autobusów spalinowych, spełniających normę EURO VI

 wyb./przeb. 11 km trakcji trolejbusowej (m.in. ulice Szeligowskiego, 
Smorawińskiego, Chodźki, Jana Pawła II, Muzyczna, Grygowej)

 budowę dwóch węzłów przesiadkowych przy ul. Abramowickiej oraz 
przy ul. Choiny



Transport publiczny

 wyb./przeb. 5,2 km dróg

 wyb./przeb. drogi: Muzyczną, Grygowej, Fabryczną, Choiny

 budowę Mostu 700-lecia Lublina w ciągu ul. Muzycznej oraz mostu w ciągu 
ul. Fabrycznej

 wyb. dwóch wiaduktów w ciągu ul. Grygowej

 przeb. 12 szt. skrzyżowań (m.in. rondo LL’80, Smorawińskiego-Chodźki, 
Kompozytorów Polskich-Elsnera, Droga Męczenników Majdanka–
Grabskiego–Sulisławicka oraz Droga Męczenników Majdanka–Lotnicza)

 wyb./przeb. chodniki, ścieżki rowerowe oraz zatoki autobusowe



Transport publiczny

Pozostało do zrealizowania:

 budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF

 zakup 15 szt. trolejbusów

 zakup 32 szt. autobusów elektrycznych

 budowa 7 węzłów przesiadkowych

 budowa 6 zespołów przystanków przesiadkowych

 budowa 7 stacji ładowania autobusów elektrycznych

 budowa 3 km trakcji trolejbusowej (al. Racławickie, ul. Lipowa)

 wyb./przeb. 11,6 km dróg (m.in. al. Racławickie, ul. Lipowa, ul. Dworcowa)



Infrastruktura drogowa

Liczba projektów 3

Liczba projektów zrealizowanych 3

Liczba projektów w trakcie realizacji 0



Infrastruktura drogowa

Łączna wartość projektów 343,3 mln PLN

Kwota wydatkowana do końca 2019 roku 343,3 mln PLN

Kwota pozostała do wydania 0 mln PLN

Realizacja 100 %



Infrastruktura drogowa

Zrealizowano:

 wyb./przeb. 8,7 km dróg

 przebudowę: al. Gen. Sikorskiego, ul. Gen. Ducha, ul. Północną,               
ul. Abramowicką, ul. Diamentową

 budowę: al. T. Mazowieckiego, przedłużenie ul. Dywizjonów 303 
(ul. Wyścigowa i ul. Wrotkowska)

 budowę wiaduktów w ciągu al. Solidarności, ul. Bohaterów Monte 
Cassino, ul. Nałęczowskiej, ul. Wyścigowej, Krochmalna-Diamentowa



Infrastruktura drogowa

Zrealizowano:

 budowę kładki dla pieszych nad al. Solidarności

 wyb./przeb. 14 skrzyżowań (m.in. al. Gen. W. Sikorskiego-ul. Gen. B. Ducha-
ul. Północna, ul. Bohaterów Monte Cassino-ul. Wojciechowska-al. T. Mazowieckiego)

 wyb./przeb. chodniki, ścieżki rowerowe oraz zatoki autobusowe



Rewitalizacja

Liczba projektów 2

Liczba projektów zrealizowanych 1

Liczba projektów w trakcie realizacji 1



Rewitalizacja

Łączna wartość projektów 104 mln PLN

Kwota wydatkowana do końca 2019 roku 79,5 mln PLN

Kwota pozostała do wydania 24,5 mln PLN

Realizacja 76,4 %



Rewitalizacja

Zrealizowano:

 rewitalizację 4,5 ha przestrzeni publicznej wraz z deptakiem

 budowę multimedialnej fontanny w centralnej części placu Litewskiego

 budowę placów zabaw dla dzieci 

 zamontowanie energooszczędnego oświetlenia oraz monitoringu



Rewitalizacja

Pozostało do zrealizowania:

 rewitalizacja 22 ha powierzchni Parku Ludowego

 budowa ciągów pieszych, rowerowych, biegowych oraz placu zabaw

 bud. ścieżek dydaktycznych; trawiastej, akustycznej, filozoficznej

 bud. dydaktycznego ogrodu wodnego oraz dydaktycznego ogrodu roślin 
wodnych

 bud. dwupoziomowej kładki pieszo – rowerowej wraz z punktem widokowym 
nad rzeką Bystrzyca

 nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin wodnych

 zamontowanie energooszczędnego oświetlenia oraz monitoring



Ochrona środowiska

Liczba projektów 4

Liczba projektów zrealizowanych 2

Liczba projektów w trakcie realizacji 2



Ochrona środowiska

Łączna wartość projektów 49,1 mln PLN

Kwota wydatkowana do końca 2019 roku 12,8 mln PLN

Kwota pozostała do wydania 36,3 mln PLN

Realizacja 26 %



Ochrona środowiska

Zrealizowano:

 budowę parku przy ul. Zawilcowej o powierzchni 14 ha

 termomodernizację 3 placówek oświatowych: 

• Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza

• Przedszkola nr 44 przy ul. Maszynowej

• Przedszkola nr 35 przy ul. Błękitnej



Ochrona środowiska

Pozostało do zrealizowania:

 Termomodernizacja 9 placówek oświatowych: 

• Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta przy ul. Czwartaków

• Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Słowiczej

• Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej

• Szkoła Podstawowych nr 18 przy al. Jana Długosza 

• Szkoła Podstawowych nr 20 przy al. Józefa Piłsudskiego

• Szkoła Podstawowych nr 26 przy ul. Bronowickiej

• Szkoła Podstawowych nr 33 przy ul. Pogodnej

• III Liceum Ogólnokształcącego przy Placu Wolności

• Bursa przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych ul. Zemborzyckiej



Infrastruktura społeczna

Liczba projektów 6

Liczba projektów zrealizowanych 2

Liczba projektów w trakcie realizacji 4



Infrastruktura społeczna

Łączna wartość projektów 57,2 mln PLN

Kwota wydatkowana do końca 2019 roku 34,5 mln PLN

Kwota pozostała do wydania 22,7 mln PLN

Realizacja 60 %



Infrastruktura społeczna

Zrealizowano:

 budowę nowego żłobka przy ul. Zelwerowicza dla 210 dzieci

 budowę dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna

 utworzenie 36 miejsc pobytu dla pensjonariuszy (16 miejsc całodobowego 
pobytu, 20 miejsc dziennego pobytu)



Infrastruktura społeczna

Pozostało do zrealizowania:

 utworzenie 110 miejsc pobytu dla pensjonariuszy (54 miejsca 
całodobowe oraz 56 miejsc dziennego pobytu)

 ukończenie prac budowlanych Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej 
osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego wraz z 
odbudową dachu po pożarze

 dokończenie prac budowlanych domu samopomocy "Kalina" w Lublinie 



Infrastruktura społeczna

Pozostało do zrealizowania:

 dokończenie prac budowlanych oraz wyposażenie stacji diagnostycznej 
przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie

 remont budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przy 
ul Bernardyńskiej wraz z wyposażeniem sal lekcyjnych



Społeczeństwo informacyjne

Liczba projektów 2

Liczba projektów zrealizowanych 0

Liczba projektów w trakcie realizacji 2



Społeczeństwo informacyjne

Łączna wartość projektów 24,1 mln PLN

Kwota wydatkowana do końca 2019 roku 6,7 mln PLN

Kwota pozostała do wydania 17,4 mln PLN

Realizacja 28 %



Społeczeństwo informacyjne

Zrealizowano:

 dostawę sprzętu i licencji do rozbudowy posiadanej infrastruktury 
serwerowej

 dostawę urządzeń sieciowych do szkół

 uruchomienie Lubelskiego Portalu Oświatowego

 uruchomienie ustandaryzowanego e-dziennika dla lubelskich szkół



Społeczeństwo informacyjne

Pozostało do zrealizowania:

 rozbudowa systemu KSAT oraz konfiguracja usług sieciowych systemu 
KSAT na szynie ESB

 wdrożenie zintegrowanego systemu dla oświaty wraz z instalacją szyny 
ESB

 rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Lublina



Dziękuję za uwagę

Bernadeta Krzysztofik

Dyrektor

Wydziału Funduszy Europejskich

Urzędu Miasta Lublin

Lublin, dn. 12.11.2019 r.


