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Zespół Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych oraz Funduszy Pomocowych Wydziału Komunikacji
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ul. Narutowicza 73.
20 – 019 Lublin
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Programy zewnętrzne, w ramach których Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała
doﬁnansowanie na realizację projektów:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
Termomodernizacja obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Termomodernizacja obiektów Komend Powiatowych Policji w Łukowie, Opolu Lubelskim, i Hrubieszowie oraz
Komisariatu Policji w Poniatowej
Termomodernizacja obiektów Komend Miejskich Policji w Zamościu i Chełmie, Komendy Powiatowej Policji w
Biłgoraju oraz Komisariatów Policji w Dorohusku i Międzyrzecu Podlaskim
System Inwestycji Zielonych (GIS) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Termomodernizacja zespołu obiektów Komendy Wojewódzkie Policji w Lublinie znajdujących się przy ul.
Grenadierów
Termomodernizacja obiektów KMP w Lublinie przy ul Północnej 3
Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej w Chełmie, Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz
Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim
Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku oraz obiektu Komendy Powiatowe Policji w
Parczewie
Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Ekologiczny patrol – obniżenie emisji spalin poprzez zakup samochodów elektrycznych dla lubelskiej policji
Zakup dwóch pojazdów z napędem hybrydowym plug-in dla Komendy Wojewódzkiej w Lublinie
Zakup dwóch pojazdów z napędem hybrydowym plug-in dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Zakup dwóch samochodów elektrycznych wraz ze stacjami ładującymi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Lublinie

Zakup samochodu z łodzią płaskodenną wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu
Lubelskim do działań związanych z likwidacją nadzwyczajnych zagrożeń środowiska
Program Komisji Europejskiej „Zapobieganie i walka z przestępczością”
Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i
korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE
Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością
Kryminalistyka - wspólne wyzwanie dla organów ścigania w UE

Program Komisji Europejskiej „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi
rodzajami ryzyka”:
Terroryzm - Policja - Bezpieczeństwo - EURO 2012
Ulotka na temat postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym
Program Komisji Europejskiej "Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego":
„Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E budowanie potencjału podmiotów
uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyk CBRN-E
"Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskim"
“SharExplus Malta, Romania, Poland and France Evo expertise sharing”
"Mienie pod ochroną – zwiększenie międzynarodowej współpracy organów prawa w walce z przestępczością
przeciwko mieniu"
"Narkotyki pod kontrolą – zwiększenie zdolności europejskich organów ścigania do walki z przestępczością
narkotykową"
Program UE w zakresie zwalczania nadużyć ﬁnansowych "Union Anti-Fraud programme"
„Strengthening and improvement of investigative and operational capability of Police on the external border of
the EU”
Warsztaty dla beneﬁcjantów programu Herkules III oraz Union Anti-Fraud Programme
Program krajowy "Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego"
"Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności"
Program Leonardo da Vinci:
Grajmy do jednej bramki - bezpieczne Euro 2012
Bezpiecznie do celu - wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Czworonożny patrol - wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolenia psów służbowych oraz doskonalenia
zawodowego przewodników psów służbowych
Europejskie zarządzanie jednostkami Policji - wymiana wiedzy i doświadczeń
Dziecko jako oﬁara i sprawca przemocy - policyjna wymiana doświadczeń
Słuchaj i pomagaj - rozwiązywanie sytuacji konﬂiktowych bez użycia siły, w trakcie negocjacji policyjnych
Program ERASMUS+
Skuteczny instruktor - efektywny policjant - szkolenie zawodowe lubelskiej Policji w wymiarze europejskim

Train the trainer- Europejska akademia bezpiecznej jazdy:szkolenie zawodowe dla policji
Program Herkules II:
Bezpieczna Europa - wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony interesów ﬁnansowych Unii Europejskiej
Bezpieczne wrota Europy – wsparcie techniczne dla lubelskiej Policji w zakresie zwalczania przestępstw na
szkodę interesów ﬁnansowych Unii Europejskiej
Wsparcie techniczne dla lubelskiej Policji w zakresie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów na wscodniej
granicy Unii Europejskiej
Razem bezpieczniej w Europie - wsparcie techniczne dla lubelskiej Policji
Program Herkules III:
Enhancing the eﬀectiveness of ﬁghting corruption crimes detrimental to the European Union’s ﬁnancial interests
Methodology of detecting and ﬁghting crimes detrimental to the ﬁnancial interests of the European Union
Enhancing the operational control technical possibilities of the activities detrimental to the EU's ﬁnancial
interests on its Eastern Border
Safe Europe - together against fraud on the external border of the EU
Union Anti-Fraud Programme
„Strengthening and improvement of investigative and operational capability of Police on the external border of
the EU”
Program Wpółpracy Tansgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013:
Razem Bezpieczniej
Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego
Norweski Mechanizm Finansowy:
Przebudowa i rozbudowa Komisariatu Policji w Terespolu
Bezpieczna Europa - walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii
Europejskiej
Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym
przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych - projekt KGP
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Komunikacja bez granic - szkolenia językowe dla służb mundurowych garnizonu lubelskiego
Polska Pomoc Zagraniczna:
Lublin dla Zugdidi – dzielenie się wiedzą i doświadczeniami policyjnymi
Ukraińskie służby - europejskie standardy
Zwalczanie handlu ludźmi-wsparcie służb policyjnych obwodu wołyńskiego
INTERREG
Polska - Białoruś - Ukraina - Wspólne Granice, Wspólne Bezpieczeństwo
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na

obszarze całego kraju
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Lubelskie bezpieczne

