
Pełna nazwa Projektu Cele Wartość Projektu Okres realizacji Wykonalność instytucjonalna
 Projektu– rola Powiatu
Łukowskiego/lider/partner/beneficjent/

1. Akademia Kompetencji Kluczowych-
program rozwoju uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Polski
Wschodniej.

W ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Priorytet III – Wysoka
jakość systemu oświaty Działanie 3.3,
Poddziałanie 3.3.4).

Zwiększenie potencjału zawodowego
i społecznego uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Polski
Wschodniej

248 270,75 rok szkolny wrzesień
2010 – czerwiec 2012 Projekt realizowany w I LO im.

Tadeusza Kościuszki w Łukowie)

2. Projekt edukacyjny „ARCHIMEDES”
Europejski Fundusz Społeczny w
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest
rozwijanie umiejętności uczniów w
zakresie kluczowych kompetencji
nauk matematyczno -
przyrodniczych na poziomie szkół
średnich, wzmocnienie atrakcyjności
oferty szkół w perspektywie
przyszłego zatrudnienia oraz
dostosowanie potrzeb rynku pracy,
jak również dostarczenie
wykwalifikowanych pracowników
branży technicznej.

15 820733,40 zł od 15.08.2008 do
15.11.2012

rola Powiatu Łukowskiego/
lider/partner/beneficjent/Organ
Prowadzący
Projekt realizowany w I LO
im.Tadeusza Kościuszki w Łukowie)

3. Młodzieżowe Uniwersytety
Matematyczne
Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość
oświaty, Działanie 3.3. Poprawa
jakości kształcenia, Poddziałanie
3.3.4. Modernizacja treści i metod
kształcenia – projekty konkursowe,
współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,

- Podniesienie kompetencji
matematycznych uczniów
rozpoczynających naukę
w klasie I w roku szkolnym
2010/2011
- Zwiększenie poziomu wiedzy i
umiejętności z matematyki uczniów
posiadających luki kompetencyjne w
tym zakresie; wzmocnienie
szkolnych kółek zajęć
wyrównawczych
- Rozszerzenie poziomu wiedzy i
umiejętności z matematyki uczniów
uzdolnionych matematycznie;
wzmocnienie szkolnych kółek
zainteresowań; współpraca ze
szkołami wyższymi realizującymi
projekt

19720943,76 zł 31.12.2009 – 30.09.2013 Projekt realizowany w I LO
im.Tadeusza Kościuszki w Łukowie)

4. „Modernizacja i promocja Muzeum
Henryka Sienkiewicza"
Program Rozwoju obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Działanie Odnowa i rozwój wsi

Zaspokojenie potrzeb społecznych i
kulturalnych mieszkańców, poprzez
stworzenie godnego miejsca
rekreacji, promocja regionu oraz
wzrost liczby turystów
odwiedzających miejsce narodzin
Noblisty

281 903,01 PLN, w
tym przyznana
kwota pomocy 175
754,00 PLN

I etap - do 31 paździenika
2011 roku, II etap – do 31
grudnia 2012 r.

Jednostka prowadząca /nadrzędna

5 Projekt systemowy „Aktywizacja-
szansą na lepszą przyszłość”
W ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Priorytet VII Promocja Integracji
Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji
przez powiatowe centra pomocy
rodzinie. Umowa ramowa o
dofinansowanie projektu zawarta z
Wojewódzkim Urzędem Pracy jako
Instytucją Wdrażającą na lata 2008
-2013

Aktywizacja społeczno zawodowa
uczestników projektu.

rok 2010 – 1 015
76 zł, rok 2011-1
403 264,12 zł

lata 2008-2013 Beneficjent ( Projektodawca) Powiat
Łukowski/ Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

6. „Czeczenia – wczoraj MY dzisiaj ONI”
W ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
 Priorytet VII Promocja integracji
społecznej Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

Aktywizacja społeczno-zawodowa 20
Uchodźców narodowości
czeczeńskiej umożliwiająca im
rozpoczęcie godnego życia, w tym
rozpoczęcie pracy na terytorium
Polski.

rok 2010 – 173
989,50 ; 2011 – 55
160,50. W całości
projekt jest
finansowany ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.

01.01.2010 – 30.06.2011. Powiat Łukowski/Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie



7.

„Profesjonalna kadra szansą na
sukces”
W ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w
regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie – projekt
konkursowy

Cel główny: podniesienie potencjału
kadrowego 19 pracowników PUP w
Łukowie
Cele szczegółowe:
- zwiększenie dostępności usług
pośrednictwa pracy poprzez
utrzymanie poziomu zatrudnienia 7
pośredników pracy,
- zwiększenie dostępności usług
doradztwa zawodowego poprzez
zagwarantowanie poziomu
zatrudnienia 4 doradców
zawodowych,
- objęcie poradnictwem grupowym i
indywidualnym większej liczby osób
bezrobotnych,
- podniesienie kwalifikacji
kluczowych pracowników PUP w
Łukowie.

290 798,53 zł,

02.11.2008 r.–
31.12.2010 r.

Powiat Łukowski/Powiatowy Urząd
Pracy – beneficjent,
Instytucja Wdrażająca – WUP Lublin

8. „Profesjonalna kadra”
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w
regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie – projekt
konkursowy

Podniesienie potencjału kadrowego
16 pracowników PUP w Łukowie
 Cele szczegółowe:
- zapewnienie dostępności usług
pośrednictwa pracy na co najmniej
dotychczasowym poziomie poprzez
utrzymanie poziomu zatrudnienia 8
pośredników pracy,
- zwiększenie dostępności usług
doradztwa zawodowego poprzez
zagwarantowanie zatrudnienia 4
doradców zawodowych,
- podniesienie kwalifikacji 16
kluczowych pracowników PUP w
Łukowie.

ogółem- 206
160,00 zł,

01.01.2011 r.-29.02.2012
r.

Powiat Łukowski/Powiatowy Urząd
Pracy - beneficjent,
Instytucja Wdrażająca – WUP Lublin

9. „Profesjonalni” Priorytet VI Rynek
pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie- projekt
konkursowy

Cel główny: podniesienie poziomu
potencjału kadrowego 20
pracowników PUP w Łukowie
 Cele szczegółowe:
- utrzymanie zatrudnienia 3
pośredników pracy finansowanego
za środków EFS
- utrzymanie zatrudnienia 2
doradców zawodowych
finansowanego ze środków EFS
- podniesienie kwalifikacji 20
kluczowych pracowników PUP w
Łukowie.

ogółem - 270
460,00 zł,

01.08.2011 r.-31.03.2013
r.

Powiat Łukowski/Powiatowy Urząd
Pracy – beneficjent,
Instytucja Wdrażająca – WUP Lublin

11. „@ktywnośc+wiedz@=sukc€s”
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia
oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie, Poddziałanie
6.1.3 Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz podnoszenie
poziomu aktywności zawodowej osób
bezrobotnych – projekt systemowy

Cel główny: podniesienie poziomu
aktywności zawodowej osób
bezrobotnych
Cele szczegółowe:
- podniesienie
kwalifikacji/kompetencji/umiejętności
przez osoby bezrobotne z powiatu
łukowskiego w 2011 roku,
- rozwój przedsiębiorczości poprzez
przyznanie 76 bezrobotnym
jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej.

ogółem- 1 750
299,00 zł (100% z
Funduszu Pracy)

01.01.2011 r.-31.12.2011
r.

Powiat Łukowski/Powiatowy Urząd
Pracy – beneficjent,
Instytucja Wdrażająca – WUP Lublin

„Outplacement- naszą szansą”
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w
regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie
procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie- projekt
systemowy

Cel główny: pobudzenie aktywności
zawodowej 800 osób pochodzących
z terenu województwa lubelskiego,
zwolnionych, przewidzianych do
zwolnienia lub zagrożonych
zwolnieniem z przyczyn
niedotyczących pracowników
poprzez udzielenie kompleksowego,
zaplanowanego wsparcia w okresie
czerwiec 2010 – grudzień 2011
Cele szczegółowe:
- podniesienie kwalifikacji 640 osób
zwolnionych, przewidzianych do
zwolnienia lub zagrożonych
zwolnieniem
- rozwój przedsiębiorczości poprzez
powstanie 100 nowych podmiotów
gospodarczych,
- popularyzacja idei
outplacementowych i wzrost
świadomości pracodawców co do
potrzeby ich stosowania poprzez
organizację konferencji
podsumowujących projekt

ogółem-10 mln zł,
w tym do
wykorzystania
przez PUP Łuków-
529 340,00 zł
(100%
dofinansowania,
bez wkładu
własnego)

01.06.2010 r.-
30.12.2011 r.

Powiat Łukowski/Powiatowy Urząd
Pracy – partner,
Instytucja Wdrażająca – WUP Lublin



12. ,,Bądź aktywny w życiu”
Współfinansowany ze środków
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji
społecznej
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji

Cel główny projektu: zwiększenie
integracji społecznej i zawodowej 15
osób niepełnosprawnych (4dz i
11ch),12 osób
pełnosprawnych(6ch.i6dz.) i 20
ubog.(10k i 10m)zam. na terenie
gminy Wola Mysł. do 30.10.2011r.
Cele szczegółowe:
1.Doskonalenie umiejętności
nawiązywania kontaktów z
otoczeniem u 15 osób
niepełnospr.(4dz i 11chł), 12 dzieci
pełnospr.(6dz i 6chł) i 20osób
ubog.(10k. i 10m.) zameld.w g. Wola
Mysł. do 6.2011 r.
2. Niwelowanie negatywnych postaw
wyniesionych z domów rodzinnych
przez 15 osób nps. (4dz i
11chł),zameld.w g.Wola Mysł. do
6.2011 r .
3. Podniesienie poczucia własnej
wartości i nabycie
umiejęt.autoprezentacji u 15 osób
niepełnospr.(4dz. i 11chł.) i 20 osób
ubog(10k.10m.)zameld. w g.Wola
Mysł.do 6.2011 r.
4.Określenie własnych predyspoz. i
możliwości zaw.u 15 os.nps.(4dz. i
11chł.), 12 os pełnospr.(6dz.i 6chł. )i
20 os. ubog( 10k.i 10m.),zameld. w g.
Wola Mysł. do 06.2011r.
5.Nawiązanie współpracy pomiędzy
15os. nps. (4dz. i 11chł.),12 os
pełnospr. (6dz. i6 chł.) i 20 os.
ubog(10k.i10m.), zameld. wg. Wola
Mysł. do 06.2011r.
6.Zwiększenie zaangażowania w
działania na rzecz os.niepełnos. u 20
osób ubog.(10k. i 10m.),12
pełnosprawnych i osób zdrowych
zameld. na terenie g. Wola Mysł. do
06.2011
- zachęcenie 12 uczniów szkół gm.
Wola Mysł. do działania na rzecz
osób zagrożonych wyklucz.
społecz.(niepełnospr. i os. ubog.),
poprzez włączanie ich do działań
realizowanych w ramach projektu do
10.2011
7. Zwiększenie zaradności życiowej i
samodzielności u 47 osób objętych
projektem do10.2011r.
8.Nabycie wiedzy ogrodniczej,
kulinarnej oraz umiejętności
manualnych u 15 osób niepełnospr.
(4dz. i 11chł.),oraz 20 osób ubog.do
30.10.2011.

49 957,50 01.05.2011do
30.10.2011

Wnioskodawca przygotowując projekt
nawiązał współpracę i podpisał
umowę partnerską z Urzędem Gminy
w Woli Mysł. Na podstawie danych z
GOPS-u wynikła potrzeba
podejmowania działań w zakresie
proorientacji zawodowej oraz
integracji Spo
Projektodawca:
Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka w
Baczkowie działające przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno Wychowawczym w
Baczkowie

13. Uczymy się @ktywnie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty.
Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów grup o
utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych

Cel główny;
Wyrównanie szans edukacyjnych 22
uczniów/-nic (5dz.i 17chł.)Szkoły
Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum
Specjalnego w Baczkowie poprzez
podniesienie jakości pracy oraz
wzbogacenie oferty edukacyjnej do
06.2012 r.
Cele szczegółowe projektu:
1.Wzrost motywacji do nauki 22
uczniów/-nic (5dz.i17chł.) Sz. P. Spec.
i Gimn.Spec.w Baczkowie do
06.2012 r..
2.Wzbudzanie ciekawości
poznawczej, zachęcenie 22
uczniów/-nic. Sz.P.Spec. i Gim.Spec.
w Baczkowie, do kreatywnego
spędzania czasu wolnego i
rozwijania swoich zainteresowań do
06.2012 r.
3.Wzrost jakości pracy Sz.P.Spec.i
Gimn.Spec.w Baczkowie do 06.2012
r.
4.Podniesienie samooceny poprzez
wzmacnianie osiągnięć u 22 ucz/-nic
(5 dz, 17 chł.)
5.Niwelowanie wad postawy u 7
uczniów/-nic do 06.2010r.
Niwelowanie wad wymowy u 8
uczniów/-nic

Wnioskowane
dofinansowanie
-81 336, 00

01.09.2011 do
30.06.2012

Projekt Partnerski: Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Szkoła
Podstawowa Specjalna w Baczkowie/
Powiat Łukowski , Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Gimnazjum
Specjalne w Baczkowie/ Powiat
Łukowski. Wynajmowanie sal
lekcyjnych w trakcie realizacji
projektu.



14. ,,Razem lepiej”- Projekt POKL,
priorytet VII Promocja integracji
społecznej, działanie 7.3.

Głównym celem projektu było
zwiększenie integracji 30 osób
niepełnosprawnych, 30 uczniów
pełnosprawnych i 10 osób starszych
, zameldowanych na terenie gminy
Wola Mysłowska i Krzywda.

48.714,00 zł 01.01.2010 do
30.06.2010

Powiat nie uczestniczył bezpośrednio
w projekcie. Uczestnicy projektu byli
mieszkańcami powiatu.
Projekt realizowany

15. „Akademia kompetencji kluczowych –
program rozwoju uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Polski
Wschodniej” realizowany przez
Unizeto Technologies S.A w
partnerstwie z Instytutem Maszyn
Matematycznych na podstawie
umowy o dofinansowanie projektu (nr
UDA – POKL.03.03.04-00-037/08-00)
zawartej z Ministerstwem Edukacji
Narodowej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
(Priorytet III, Działanie 3.3,
Poddziałanie 3.3.4).

Grupę docelową stanowią
nauczyciele i uczniowie z pięciu
województw tzw. Polski Wschodniej;
lubelskiego, podkarpackiego,
podlaskiego, świętokrzyskiego oraz
warmińsko-mazurskiego.
 Celem ogólnym projektu jest
zwiększenie potencjału zawodowego
i społecznego uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Polski
Wschodniej.
Cele szczegółowe założone w
projekcie to:
• Podniesieniepppppoziomu
kompetencji uczniów w zakresie
przedsiębiorczości i umiejętności
komputerowych;
• Wzrost umiejętności związanych z
komunikowaniem się we
współczesnym świecie poprzez
umiejętności korzystania z
nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych oraz
naukę języka angielskiego;
• Wdrożenie Beneficjentów
Ostatecznych do kształcenia
ustawicznego poprzez promowanie
postawy człowieka uczącego się całe
życie.

Sprawy finansowe
są w dyspozycji
organizatora –
Unizeto
Technologies S.A.
w Lublinie.

- Projekt jest realizowany
w okresie od 01.01.2009r.
do 31.12.2012r.
- W Zespole Szkół Nr 1 im.
H. Sienkiewicza w
Łukowie jest realizowany
w roku szkolnym
2010/2011 i
kontynuowany będzie w
roku szkolnym
2011/2012.

rola Powiatu Łukowskiego -
wspieranie Szkoły w realizacji Projektu
bez ponoszenia kosztów
projekt realizowany w Zespole Szkół
Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie

16. „Nowoczesna szkoła"
współfinansowany z Europejskiego
Funduszu
Społecznego Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
w ramach priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach Działania 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego na terenie
województwa lubelskiego

wyrównanie dysproporcji
edukacyjnych wśród uczniów szkół
zawodowych
wzrost kompetencji kluczowych
wśród uczniów szkół zawodowych
przygotowanie uczniów do wejścia
na rynek pracy
modernizacja oferty kształcenia
zawodowego
wyposażenie szkół w nowoczesne
materiały dydaktyczne
wzmocnienie zdolności uczniów do
zatrudnienia (w wyniku praktyki)
wsparcie pedagogiczne uczniów
zagrożonych przedwczesnym
wypadnięciem z systemu oświaty

sprawy finansowe
w dyspozycji WSEiI
w Lublinie

1 stycznia 2009 - 31
stycznia 2011

Projekt realizowany w ZS nr 1 w
Łukowie.
Rola powiatu: wspieranie Szkoły w
realizacji Projektu, zapewnienie
wniesienia wkładu własnego w formie
rzeczowej w postaci udostępnienia sal
do realizacji Projektu, wycena
wniesionego wkładu, umożliwienie
Szkole przyjmowania i wykorzystania
środków niezbędnych do prawidłowej
realizacji zajęć

17. Wielostronny projekt COMENIUS - wymiana międzynarodowa
- rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych w kontekście
poznawania innych kultur,
- dialog pomiędzy partnerami w
aspekcie wielokulturowym,
- pokonywanie problemów w
komunikacji w języku obcym,
- współpraca w zespole i
uczestnictwo w pracach zespołu,
- komunikacja w sytuacjach realnych,
- czytanie w języku ojczystym jako
sposób na rozwijanie leksyki i
struktur gramatycznych,
- usprawnianie komunikacji poprzez
artystyczne środki wyrazu,
- rozwój umiejętności komunikacji
interpersonalnej.

20 000 Euro 01 września 2010 – 30
czerwca 2012

Partner
Projekt realizowany w ZS Nr 2 im. A
Świętochowskiego w Łukowie



18. Ułatwianie dostępu do wymiaru
sprawiedliwości, Projekt
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt
realizowany jest w ramach Priorytetu
V - Dobre rządzenie - Programu
Operacyjnego "Kapitał Ludzki
2007-2013"

-intensyfikowanie oraz prowadzenie
form polityki
informacyjno-edukacyjnej,
- ułatwianie dostępu do informacji o
prawie.
Celem realizacji zadania jest
przybliżenie młodzieży
zróżnicowanej problematyki wymiaru
sprawiedliwości w Polsce, w tym
między innymi związanej z:
1) organizacją wymiaru
sprawiedliwości; 2)sądownictwem; 3)
prokuraturą;
 4) zasadami funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości i jego
poszczególnymi instytucjami;
5) prawami ofiar przestępstw;
6) obowiązkami wynikającymi z
bycia świadkiem w sądzie; 7)
ustawodawstwem i wymiarem
sprawiedliwości wobec nieletnich;
8) zapobieganiem i zwalczaniem
przemocy wobec dzieci i młodzieży;
9) bezpieczeństwem dzieci i
młodzieży w Internecie;
10) innymi obszarami.

28.349.864,05 PLN lata 2008-2010 Projekt realizowany w ZS Nr 2 im. A
Świętochowskiego w Łukowie

19. Matematyka reaktywacja Projekt
„Opracowanie i wdrożenie kursu
wyrównawczego z matematyki z
wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych”
jest realizowany pod hasłem
„Matematyka Reaktywacja” w
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka
jakość systemu oświaty”
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

- opracowanie i wdrożenie kursu
wyrównawczego z matematyki z
wykorzystaniem
technologii
informacyjno-komunikacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych

09. 2010- 06. 2013 Projektem objęta jest klasa I LO A w
Zespole Szkól Nr 2 w Łukowie

20. ,,Program nauczania pierwszej
pomocy przedmedycznej uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi – opracowanie i
pioltażowe wdrożenie programów”
Projekt
współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka
jakość systemu oświaty, Działanie
3.3 Poprawa jakości kształcenia,
Podziałanie 3.3.4 Modernizacja treści
i metod kształcenia- projekty
konkursowe

- celem projektu jest zwiększenie
kompetencji społecznych uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (w tym uczniów z
niepełnosprawnością) z zakresu
rozpoznawania stanów zagrożenia
zdrowia i życia oraz umiejętności
szybkiego i skutecznego reagowania.
 Cele szczegółowe projektu stanowią:
 - zwiększenie wiedzy nauczycieli nt.
pierwszej pomocy przedmedycznej i
umiejętności prowadzenia zajęć z
tego obszaru tematycznego dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi;
 - zwiększenie poziomu
zainteresowania pierwszą pomocą
wśród nauczycieli i uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych;
 - zwiększenie świadomości w
zakresie dbania o zdrowie własne i
innych, wśród uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.

od 01.11.2009 do
30.09.2011

Dyr. Teresa Wojciuk – podpisanie
umowy z Akademią Pedagogiki
Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w
Warszawie

Projekt realizowany w ZS Nr 2 im. A
Świętochowskiego w Łukowie

21. ,,Młodzieżowe uniwersytety
matematyczne” Projekt
współfinansowany z środków Unii
Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet: III – Wysoka jakość systemu
oświaty, Działanie: 3.3. Poprawa
jakości kształcenia, Poddziałanie:
3.3.4. Modernizacja treści i metod
kształcenia

- zwiększenie poziomu wiedzy i
umiejętności z matematyki 4050
uczniów posiadających luki
kompetencyjne w tym zakresie
- reaktywowanie lub wzmacnianie 90
szkolnych kółek zajęć
wyrównawczych
- rozszerzenie poziomu wiedzy i
umiejętności z matematyki 2700
uczniów uzdolnionych
matematycznie.
- reaktywowanie lub wzmocnieniem
90 szkolnych kółek zainteresowań
we współpracy ze szkołami
wyższymi realizującymi projekt
- podniesienie kompetencji
matematycznych 6750 uczniów
rozpoczynających naukę w klasie I w
roku szkolnym 2010/11 w szkołach
ponadgimnazjalnych w
województwie podkarpackim,
małopolskim i lubelskim w okresie
09.2010-08.2013.

od 2009.12.31 –
2013.09.30

Projektem zostało objętych 60
uczniów klas pierwszych technikum i
liceum

Projekt realizowany w ZS Nr 2 im. A
Świętochowskiego w Łukowie



22. ,,Uczmy się od najlepszych,
będziemy najlepsi”, Projekt
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie9.2.
Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego

- podniesienie poziomu umiejętności
kluczowych
- dostosowanie umiejętności
absolwentów szkół zawodowych do
potrzeb rynku pracy
- podniesienie motywacji uczniów i
wzrost samooceny

146 477,70zł 1.09.2009-30.06.2010 Beneficjent
Projekt realizowany w ZS. NR 2 w
Łukowie

23. „Uczeń online” – nowoczesne
technologie w szkole. Projekt
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka
jakość systemu oświaty, Działanie
3.3. Poprawa jakości kształcenia,
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja
treści i metod kształcenia.

- utworzenie serwisu edukacyjnego
dla uczniów
- organizacja i przeprowadzenie
zajęć dodatkowych w szkołach
- warsztaty na uczelniach
- lenie obozy naukowe

01.05.2010 r. –
30.09.2014 r.

-

25. Projekt edukacyjny „ARCHIMEDES” - jest rozwijanie umiejętności
uczniów w zakresie kluczowych
kompetencji nauk
matematyczno-przyrodniczych na
poziomie szkół średnich,
wzmocnienie atrakcyjności oferty
edukacyjnej szkół w perspektywie
przyszłego zatrudnienia
- dostosowanie edukacji do potrzeb
rynku pracy, jak również
dostarczenie wykwalifikowanych
pracowników branży technicznej.

Wartość
projektu121
939,03, w ZS nr 2-

od 15.08.2008 r. do
15.11.2012 r.

Partner

Projekt realizowany w ZS Nr 2 im. A
Świętochowskiego w Łukowie

26. Daj sobie szansę
w ramach

 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VI

 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.2

 „Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i
samozatrudnienia”

Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego

321 124,00 zł 01.10.2010 – 31.07.2011
– 10 miesięcy

Powiat Łukowski wyraził zgodę na
realizację projektu i podpisał umowę z
Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.
Projekt realizowany w Zespole Szkół
Nr 3 im. Władysława St. Reymonta w
Łukowie

27. „ Wybieram eFizykę” – program
blended learningowy podnoszący
kluczowe kompetencje uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie fizyki.
Priorytet III wysoka jakość systemu
oświaty

Celem projektu jest wzrost
kompetencji uczniów polskich szkół
ponadgimnazjalnych poprzez ich
udział w programie blended –
learningowym przygotowującym do
matury
 z fizyki i astronomii na poziomie
rozszerzonym, zgodne z „ Podstawą
programową kształcenia ogólnego
dla liceów ogólnokształcących
określoną w rozporządzeniu MEN i S
z dnia 26 lutego 2002r. Program jest
realizowany w latach 2010/2011 –
2012/2013. Projekt jest ogólnopolski
i jest realizowany w 100 szkołach
Polski we wszystkich województwach.
Program obejmuje:
 1) część e – learningową dostępną
na platformie LMS ( obejmuje
przygotowanie do matury z fizyki i
astronomii na poziomie
rozszerzonym, interaktywny zbiór
zadań, symulator matury;
część stacjonarną ( spotkania
uczestników projektu z opiekunami
grup uczniowskich
 i nauczycielami akademickimi)
poświęconą wykonywaniu przez
uczestników projektu doświadczeń,
sprawdzaniu ich wiedzy, kształceniu
umiejętności rozwiązywania zadań
maturalnych, rozbudowaniu
zainteresowań fizyką oraz
prezentacji możliwości studiowania i
rynku pracy po studiach
technicznych. Po każdym roku
szkolnym uczestnik bierze udział w
próbnej maturze z fizyki i astronomii

Wartość projektu
określona
projektem WNO –
POKL.03.03.04 –
00 – 137/09.
Szkoła otrzymuje
zestawy środków
dydaktycznych do
nauczania fizyki
wartości ok.12
000,00 zł.

od 01.03.2011r. do 30.04
2013r.

-
Projekt realizowany w Zespół Szkół nr
4 im.Jana Pawła II
IV LO w Łukowie



28. Giełda Inicjatyw Społeczno –
Edukacyjnych

Projekt finansowany jest w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
UE - Program Operacyjny Kapitał
Ludzki. Realizowany w ramach
Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach", Działanie
9.1 "Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty",
Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych".

Celem głównym projektu jest
podniesienie poziomu jakości
 i atrakcyjności oferty w roku
szkolnym 2010/2011. Ma to stanowić
istotny czynnik edukacyjnej
skierowanej do uczniów 3 ww. szkół
gimnazjalnych z terenów wiejskich
zwiększający ich zdolności do
dalszego kształcenia i przyszłego
zatrudnienia.
 Cele szczegółowe projektu:
• wdrożenie programu
edukacyjno-wychowawczego GISE w
3 gimnazjach na terenach wiejskich
łączącego elementy
przedsiębiorczości w wymiarze
społecznym z wykorzystaniem
technologii ICT,
• · wzrost kompetencji kluczowych
wśród 90 gimnazjalistów na terenach
wiejskich  w zakresie rozwoju
zdolności interpersonalnych,
inicjatywności  i przedsiębiorczości
oraz kompetencji informatycznych,
społecznych  i obywatelskich,
• ukierunkowanie rozwoju 9
przedstawicieli kadry nauczycielskiej
w zakresie wykorzystywania
technologii ICT w procesie
dydaktycznym. Na potrzeby projektu
utworzono platformę internetową
www.gise.fsd-projekty.eu, za
pośrednictwem której, uczestnicy
zgłaszają, licytują i przedstawiają
zrealizowane już w swoich szkołach
inicjatywy społeczne. Zaplanowano
powstanie minimum 27
społeczno-edukacyjnych inicjatyw
młodzieży (po 3 na każdy zespół
zadaniowy).

Projekt
realizowany jest
przez Fundację
Szczęśliwe
Dzieciństwo
 z Lublina. Nie
posiadamy danych
dotyczących jego
wartości.

lipiec 2010 – czerwiec
2011

Projekt realizowany jest przy
współpracy
 z Urzędem Gminy w Adamowie

Projekt realizowany w ZS im. Gen. F.
Kamińskiego w Adamowie

29. Uczeń online nowoczesne
technologie w szkole.
Współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Społecznego
Funduszu Społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytet III:
Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.3 poprawa Jakości
kształcenia, Poddziałanie 3.3.4
Modernizacja treści i metod
kształcenia.

Celem głównym projektu jest
rozwijanie umiejętności Uczestników
Projektu w zakresie kompetencji
kluczowych, poprzez udział w
dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych w ramach koła
naukowego, korzystanie z zasobów
internetowego serwisu edukacyjnego
oraz tworzenie przez uczniów
własnych materiałów
e-learningowych, publikowanych w
serwisie.

Projekt
realizowany jest w
ZS im.
Gen.F.Kamińskiego
w Adamowie przez
SuperMemo Word
sp. z o.o. z
siedzibą w
Poznaniu ul.
Romana Maya 1.
Nie posiadamy
danych
dotyczących jego
wartości.

od 02 listopada 2010 do
31 sierpnia 2014.

Projekt realizowany jest w ZS im.
Gen.F.Kamińskiego w Adamowie

30. Archimedes Celem głównym projektu jest
rozwijanie umiejętności uczniów w
zakresie kluczowych kompetencji
nauk matematyczno-przyrodniczych
na poziomie szkół średnich,
wzmocnienie atrakcyjności oferty
edukacyjnej szkół w perspektywie
przyszłego zatrudnienia oraz
dostosowanie edukacji do potrzeb
rynku pracy, jak również
dostarczenie wykwalifikowanych
pracowników branży technicznej. Do
umiejętności kluczowych zaliczono
matematykę, przedmioty
przyrodnicze i techniczne, techniki
ITC języki obce
 i przedsiębiorczość. Projekt
skierowany do uczniów z liceów
ogólnokształcących
 i profilowanych, techników w
szczególności z gmin wiejskich.
Głównym realizatorem projektu jest
Augustowskie Centrum

Edukacyjne w Augustowie.

Całkowita wartość
projekt planowana
144 231,50 zł
natomiast
wykonane:
2008 rok 184,80
2009 r. – 20
111,51
2010 r. – 39
570,70
2011 r. – 39
791,23
Plan 2012 23
051,50

od 15.08.2008 r. do
15.11.2012 r.

Projekt Archimedes skierowany do
uczniów
 z liceów ogólnokształcących i
profilowanych, techników (uczniowie i
instytucje)
 w szczególności z gmin wiejskich i
miejsko-wiejskich. Szkoły te są
położone na terenie
 4 województw: woj. warmińsko –
mazurskie, woj. lubelskie, woj.
podlaskie oraz powiatu łosickiego woj.
mazowieckim. Wsparciem zostało
objętych 48 szkół zgłoszonych przez
organy prowadzące.
 Projekt realizowany w ZS im. Gen. F.
Kamińskiego w Adamowie

http://www.gise.fsd-projekty.eu


31. „Talk to me –organizacja
alternatywnych zajęć językowych dla
młodzieży”
Projekt współfinansowany ze
Środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III: Wysoka jakość systemu
oświaty, Działanie 3.3 Poprawa
jakości kształcenia, Poddziałania
3.3.4 Modernizacja treści i metod
kształcenia

Rozwój Umiejętności językowych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
znajdujących się w zasięgu
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w
Krakowie tj. szkół między innymi z
woj. Lubelskiego położonych na
terenie gmin wiejskich do 25tys
mieszkańców.
Projekt zakłada realizację 3-letniego
programu nauczania jęz.
angielskiego w formie zajęć
pozalekcyjnych powiązanych z
warsztatami, wycieczkami
turystycznymi.

Od 1.08.2009 do
31.07.2012

Szkoła jest podwykonawcą
projektu/beneficjentem
Projekt realizowany w ZS im.
Władysława Tatarkiewicza w
Radoryżu Smolanym

32. „Zwiększenie skuteczności
interwencji medycznych w stanach
zagrożenia życia poprzez
doposażenie SRM SP ZOZ w Łukowie
w nowoczesne ambulanse
medyczne”.
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko Priorytetu XII-Transport
przyjazny środowisku Działanie 12.1

Zakup dwóch w pełni wyposażonych
ambulansów medycznych
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko

725468.28 PLN 1.06.2008r.-31.03.2010r.-
okres trwałości projektu 5
lat od daty zakończenia
realizacji Projektu.

Nie występują

Projekt realizowany w
SP ZOZ w Łukowie

33. „Remont i modernizacja oddziału
obserwacyjno- zakaźnego i
laboratorium bakteriologicznego
SPZOZ w Łukowie dostosowujące do
wymagań Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 10.11.2006r.”
Projekt w ramach RPO WL
 Działanie 8.3 Ochrona zdrowia –
kategoria/typ projektów: Ochrona
zdrowia - projekty realizowane przez
szpitale - dostosowanie szpitali do
rozporządzenia Ministra Zdrowia w
sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem
fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia ZOZ - nr
konkursu: 09/RPOWL/8.3/2008

W wyniku realizacji projektu oddział
obserwacyjno- zakaźny i
laboratorium bakteriologiczne (1
budynek) zostały dostosowane do
wymagań Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 10.11.2006r.

5 703 619,58 PLN 15.01.2007r .-
20.03.2010r.

Nie występują

Projekt realizowany w
SP ZOZ w Łukowie

34. Termomodernizacja budynków
SPZOZ ze zmianą wyposażenia
obiektów SPZOZ w urządzenia o
najwyższych standardach
efektywności

W wyniku realizacji projektu
termomodernizacji nastąpi
zmniejszenie zużycia energii w
następujących budynkach SPZOZ w
Łukowie:
- Ośrodek Zdrowia w Serokomli
(termomodernizacja zakończona)
- Ośrodek Zdrowia w Stoczku
Łukowskim
- Ośrodek Zdrowia w Jedlance

 - Blok C
- Blok NCH (termomodernizacja
zakończona)
- Blok B

4 436 019,56 PLN 23.05.2011r. -
31.12.2013r.

Nie występują

Projekt realizowany w
SP ZOZ w Łukowie

35. "Wyrównujemy sz@nse.
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Powiatu
Łukowskiego".
W ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013działanie 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu eincusion, oś
priorytetowa 8 ,,Społeczeństwo
informacyjne-zwiększenie
innowacyjności gospodarki”

przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu

2460100,00 01.10.2009-30.04.2013 Lider

36. Projekt scalenia gruntów: wsi
Konorzatka, gmina Adamów, pow.
łukowski, woj. lubelskie i wsi Czarna,
gmina Serokomla, pow. łukowski, woj.
lubelskie.

1/. Poprawa struktury własnościowej
gospodarstw rolnych.
2/. Poprawa rozłogu gruntowego w
gospodarstwach rolnych.
3/. Likwidacja szachownicy gruntów
w gospodarstwach rolnych.
4/. Zmniejszenie kosztów
ponoszonych przez rolników przy
uprawie roli i poprawienie
efektywności gospodarowania

Całkowity koszt
operacji 3 163
355,60 zł
Koszty
kwalifikowane
operacji 2 788
798,81 zł
Kwota pomocy ze
środków
Europejskiego
Funduszu Rolnego
na Rzecz Rozwoju
Obszarów
Wiejskich (75%) 2
091 599,10 zł

2009 – 2012 Starosta Łukowski jako organ
prowadzący scalenia gruntów
Beneficjentem Projektu.



37. ,,Poprawa funkcjonowania systemu
bezpieczeństwa na terenie Powiatu
Łukowskiego w zakresie lokalizacji,
ograniczenia i likwidacji zagrożeń
chemiczno-ekologicznych”
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa VI Środowisko i
czysta energia, Działanie 6.1
Ochrona i kształtowanie środowiska,
Kategoria III Bezpieczeństwo
ekologiczne.

zakup 4 samochodów ratowniczo –
gaśniczych
• samochód ciężki dla Komendy
Powiatowej PSP w Łukowie,
• trzy samochody średnie dla OSP w
gminie: Stoczek Łukowski, Adamów,
Trzebieszów
oraz 10 szt. geolokalizatrów (7 dla
KP PSP Łuków oraz po jednym dla
pozostałych Gmin).

4 002 826,93 planowany termin
zakończenia 31.12.2011

lider

38. Projekt nr:
08/09-WND-RPLU.04.01.00-06-034/09
,,Kompleksowa informatyzacja
Powiatu Łukowskiego oraz Gminy
Kłoczew”
W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa IV Społeczeństwo
informacyjne, Działania 4.1
Społeczeństwo informacyjne

Główne cele i założenia projektu:
- zapewnienie możliwości obsługi
interesantów przez Internet;

 - tworzenie punktów publicznego
dostępu do Internetu na terenie
Powiatu Łukowskiego;

 - modernizacja infrastruktury
informatycznej Starostwa
Powiatowego, Urzędów

 Gmin i Urzędów Miast z terenu
Powiatu Łukowskiego oraz Urzędu
Gminy Kłoczew;

 - Stworzenie Centrum Danych przy
Starostwie Powiatowym w Łukowie.

 Zakres projektu:
 - Rozbudowa podstawowej
infrastruktury informatycznej
podmiotów objętych projektem.
1. Zapewnienie bezpieczeństwa sieci
teleinformatycznych jednostek
objętych projektem.
2. Dostarczenie /wymiana/ jst sprzętu
komputerowego i specjalistycznego
oprogramowania.
III.Wdrożenie usług cyfrowego
urzędu wraz z systemami.
1. Stworzenie punktów publicznego
dostępu do Internetu na terenie
powiatu w formie telecentrów oraz w
formie hot-spotów.
2. Wdrożenie, w tym szkolenia
użytkowników w zakresie
zakupionych systemów.

5 661 081,08 zł
/Całkowita wartość
projektu po
podpisaniu aneksu
/z dnia 03.12.2010
r./ do umowy o
dofinansowanie /z
dnia 08.06.2010 r./;
5 660 982,68 zł
/Całkowita wartość
projektu po
wykonaniu
wszystkich zadań/.

a) rozpoczęcie realizacji:
15.06.2010 r.
b) zakończenie rzeczowe
realizacji: 15.12.2010 r.
c) zakończenie finansowe
realizacji: 30.12.2010 r.

Powiat Łukowski był liderem projektu
oraz jednocześnie głównym
beneficjentem. Gminy i miasta
Powiatu Łukowskiego oraz Gmina
Kłoczew - partnerzy projektu oraz
beneficjenci.

39.
„Rozbudowa oraz wyposażenie
nowego skrzydła budynku I Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
w Łukowie
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
2007-2013
Oś priorytetowa VIII Infrastruktura
społeczna
Działanie 8.2. Infrastruktura szkolna i
sportowa

Poprawa wykształcenia młodzieży w
Powiecie Łukowskim
Poprawa jakości kształcenia
młodzieży w powiecie łukowskim
poprzez rozbudowę infrastruktury I
Liceum im. T. Kościuszki w Łukowie

8 155 412,00 PLN
brutto

01.07.2011-15.11.2012 Beneficjent – Powiat Łukowski
Starosta Łukowski – Janusz Kozioł



40. Innowacyjne programy nauczania –
pilotaż w ponadgimnazjalnych
szkołach ogólnodostępnych z
oddziałami integracyjnymi”
Europejski Fundusz Społeczny w
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III
Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4
Modernizacja metod i treści
kształcenia

cel główny projektu: niwelowanie
barier, które ograniczają młodzieży o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych dostęp do
ponadgimnazjalnych szkół
ogólnodostępnych poprzez:
podniesienie poziomu wiedzy i
umiejętności kadry dydaktycznej w
zakresie formułowania
indywidualnych programów
nauczania oraz pracy z uczniem
niepełnosprawnym, a także wzrost
atrakcyjności i skuteczności procesu
dydaktycznego skutkujący
podniesieniem umiejętności
społecznych przez uczniów
uczestniczących w projekcie.
- cele szczegółowe projektu:
• podwyższenie poziomu wiedzy i
umiejętności 12 nauczycieli, 4 dyrektorów,
20 specjalistów z 4 szkół objętych pilotażem
w zakresie metod pracy z uczniem
niepełnosprawnym,
    - uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej
poprzez pilotażowe zastosowanie 3
innowacyjnych programów nauczania z
wykorzystaniem nowoczesnych metod
diagnozy i terapii (Biofeedback, integracja
sensoryczna) prowadzonej w 4 szkołach
ponadgimnazjalnych z województwa
lubelskiego w latach 2010-2012,
    - wypracowanie modelu współpracy
pomiędzy nauczycielami a specjalistami ze
szkół objętych pilotażem, mających na celu
wymianę doświadczeń, informacji,
    - poprawa warunków sprzyjających
edukacji 80 uczniów, w tym 12 uczniów
niepełnosprawnych objętych pilotażowym
programem,
    - nabycie przez 80 uczniów umiejętności
społecznych i kompetencji kluczowych.

1 128 010 zł od 1 września 2009 r. do
31 sierpnia 2012 r.

Beneficjent
Projekt realizowany w ZS Nr 2 im. A
Świętochowskiego w Łukowie

41. „Lokalne partnerstwa na rzecz
rozwoju gospodarczego województwa
lubelskiego”
W ramach Programu operacyjnego
Kapitał Ludzki
Priorytet VIII - Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.1 - Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w
regionie, Poddziałanie 8.1.2 -
Wsparcie
procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie.

Celem głównym projektu jest
zawiązanie lokalnych partnerstw w
celu opracowania i wdrożenia
powiatowych strategii
przewidywania i zarządzania zmianą
gospodarczą.

. 01.01.2010 – 30.09.2011 Główny partner projektu

42. „Lubelskie samorządy na 5 –
wzmocnienie i poprawa jakości usług
urzędów administracji samorządowej”
W ramach programu operacyjnego
Kapitał Ludzki
Priorytet V Dobre zarządzanie ,
Działanie 5.2 Wzmocnienie
potencjału administracji
samorządowej5.2.1 Modernizacja
zarządzania w administracji
samorządowej

Projekt ma miał celu przeszkolenie
30 pracowników Starostwa
Powiatowego w Łukowie oraz 50
pracowników Starostwa
Powiatowego w Kraśniku oraz jest w
trakcie realizacji studiów
podyplomowych.

203 3825,90 01.02.2010r. –
30.11.2011r.

Partner

43 „Budowa małej obwodnicy Miasta
Łuków” – w ramach realizacji
projektu „Poprawa wewnętrznej
spójności komunikacyjnej
województwa lubelskiego poprzez
budowę i przebudowę dróg
powiatowych zwiększających
dostępność do dróg krajowych i
wojewódzkich”

Poprawa wewnętrznej spójności
komunikacyjnej województwa
lubelskiego poprzez budowę i
przebudowę dróg powiatowych
zwiększających dostępność do dróg
krajowych i wojewódzkich

28890051,90 Okres realizacji
17.09.2010-30.08.2011

Powiat łukowski- partner



44 „Outplacement – naszą szansa”
Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój
pracowników i przedsiębiorców w
regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie
procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie –
projekt systemowy

Celem głównym jest pobudzenie
aktywności zawodowej 800 osób
pochodzących z terenu województwa
lubelskiego, zwolnionych,
przewidzianych do zwolnienia lub
zagrożonych zwolnieniem z przyczyn
niedotyczących pracowników
poprzez udzielenie kompleksowego
zaplanowanego wsparcia w okresie
czerwiec 2010 – grudzień

Cele szczegółowe:
- podniesienie kwalifikacji 640 osób
zwolnionych, przewidzianych do
zwolnienia lub zagrożonych
zwolnieniem;
- rozwój przedsiębiorczości poprzez
powstanie 100 nowych podmiotów
gospodarczych;
- popularyzacja idei
outplacementowych i wzrost
świadomości pracodawców co do
potrzeby ich stosowania poprzez
organizację konferencji
podsumowujących projekt

Ogółem – 10 mln
zł, w tym do
wykorzystania
przez PUP Łuków –
529 340,00 zł
(100%
dofinansowania,
bez wkładu
własnego)

01.06.2010 r. –
30.12.2011 r.

Powiat Łukowski/Powiatowy Urząd
Pracy – partner, Instytucja Wdrażająca
– WUP Lublin

45 ICT – kluczem do zarządzania w
oświacie
Projekt dofinansowany jest przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.4 Wysoko
wykwalifikowanej kadry w systemie
oświaty.

Projekt jest skierowany do
nauczycieli i przedstawicieli organów
prowadzących dla szkół
województwa lubelskiego. W wyniku
jego realizacji powstaną nowoczesne
narzędzia informatyczne
wspomagające proces zarządzania w
oświacie. W 30 lubelskich szkołach
zostanie przygotowany wdrożony
zintegrowany system informatyczny
obsługujący placówkę oświatową.
Innym elementem projektu są
szkolenia, w których weźmie udział
630 uczestników. Tematyka szkoleń
dotyczyć będzie zastosowania
narzędzi ICT w oświacie. Ich celem
będzie także podniesienie
kwalifikacji menedżerskich osób
zarządzających placówkami
oświatowymi.

/nieudostępnione
szkole
Projekt
dofinansowany
jest przez Unię
Europejską ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w
ramach Programu
Operacyjnego
Kapitał Ludzki –
Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i
kompetencji w
regionach,
Działanie 9.4
Wysoko
wykwalifikowanej
kadry w systemie
oświaty.

Projekt realizowany jest
od 1.01.2011 do
31.12.2011 przez
Europejskie Centrum
Inicjatyw
Transgranicznych w
Lublinie w partnerstwie z
Fundacja Likejon

Szkoła jest podwykonawcą
projektu/beneficjentem
Projekt realizowany w ZS w Radoryżu
Smolanym

46 Budowa małej obwodnicy miasta
Łuków od km 2+100 do km 3+675
droga powiatowa nr 1375 L i 1371 L”.

Poprawa wewnętrznej spójności
komunikacyjnej województwa
lubelskiego poprzez budowę i
przebudowę dróg powiatowych
zwiększających dostępność do dróg
krajowych i wojewódzkich.

18 334 259,30 zł
 w tym
dofinansowanie
 10 555 792,90 zł.

17.09.2010 r.–
30.08.2011 r.

Partner

Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Powiecie
Łukowskim
Projekt dofinansowany jest przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

Cel główny projektu: niwelowanie
barier, które ograniczają młodzieży o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych dostęp do
ponadgimnazjalnych szkół
ogólnodostępnych poprzez:
podniesienie poziomu wiedzy i
umiejętności kadry dydaktycznej w
zakresie formułowania
indywidualnych programów
nauczania oraz pracy z uczniem
niepełnosprawnym, a także wzrost
atrakcyjności i skuteczności procesu
dydaktycznego skutkujący
podniesieniem umiejętności
społecznych przez uczniów
uczestniczących w projekcie

1 128 010 Od 1 września 2009 do
31 sierpnia 2012

Beneficjent

47 „EL CINE EUROPEO, VENTANA DE
NUESTRA CULTURA” finansowanego
w ramach programu Comenius
Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie
się przez całe życie”

Projekt realizowany w I Liceum
Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w
Łukowie

48 ,,Transgraniczne szlaki historyczne i
kulturalne w strefie małego ruchu
granicznego,,

Projekt realizowany w ZS NR 3 im. Wł.
St. Reymonta w Łukowie

49 „ Uczenie się przez całe życie” w
ramach programu Leonardo da Vinci.

Projekt realizowany w ZS NR 3 im. Wł.
St. Reymonta w Łukowie

50
,,Podniesienie atrakcyjności
szkolnictwa zawodowego”

Projekt realizowany w ZS NR 3 im. Wł.
St. Reymonta w Łukowie

51. Uczenie się przez całe życie’’ Projekt realizowany w I Liceum
Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w
Łukowie



52. ,,Akademia Kościuszkowska” Projekt realizowany w I Liceum
Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w
Łukowie

53. ,,Mistrz w praktyce” Projekt realizowany w Z.S. Nr 1 w
Łukowie

54. ,,Uczmy się @ktywnie’’ Projekt realizowany w Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w
Baczkowie

55. ,,Równe szanse – lepsze możliwości’’ Projekt realizowany w Z.S. W Stoczku
Łukowskim

56. „@ktywnośd + wiedz@ = sukc€s” Projekt realizowany w Powiatowy
Urząd Pracy w Łukowie

57.
„Outplacement – naszą szansą”

Projekt realizowany w Powiatowy
Urząd Pracy w Łukowie

58.
„Profesjonalni” Projekt realizowany w Powiatowy

Urząd Pracy w Łukowie
59. „Profesjonalna kadra” Projekt realizowany w Powiatowy

Urząd Pracy w Łukowie
60. ,,Kompetentna kadra” Projekt realizowany w Powiatowy

Urząd Pracy w Łukowie

61.
„Uczenie się przez całe życie” Projekt realizowany w Zespół Szkół Nr

2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie

62.
,,Szkoła nowych możliwości –
modernizacja kształcenia
zawodowego”

Projekt realizowany w Zespół Szkół Nr
2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie

63. IT competence In promoting our
regions .Projekt finansowany jest w
ramach programu Comenius
Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie
się przez całe życie” .

Projekt realizowany w ZS NR 3 im. Wł.
St. Reymonta w Łukowie

64. „Budowasystemu informacji
przestrzennej Powiatu Łukowskiego-
SIPPL”

Projekt realizowany przez Starostwo
Powiatowe w Łukowie.

65. Akademia Kompetencji kluczowych 14 172 797,62 zł
61 003,67 zł - dla
43 uczniów szkoły

01.01.2009 – 31.12.2012 Projekt realizowany w ZS Nr 2. Im. A.
Świętochowskiego w Łukowie

66. ,,Przebudowa budynku i poprawa
jakości usług Pogotowia
Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim”

67, ,,Rozbudowa i modernizacja DPS w
Łukowie działaniem przeciw
wykluczeniu społecznemu dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie”


