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Załącznik 
do Uchwały nr 228/3087/21 
Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia 7 grudnia 2021 roku  

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok1 

(wersja z dnia 7 listopada 2021 r.)       
 

Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planow
any 

termin 
rozpocz

ęcia 
naboró

w 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie ** 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 

publicznego  
w złotówkach* 

Instytucja 
ogłaszając
a konkurs 

 

Dodatkowe 
informacje 

w tym:  
przewidyw
any termin 

naboru 

Oś 1. Gospodarka i Innowacje / Działanie 1.1 Badania 
i innowacje Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 1. Gospodarka i Innowacje / Działanie 1.2 Rozwój 
przedsiębiorczości Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 1. Gospodarka i Innowacje Działanie 1.3 Tworzenie 
i rozwój terenów inwestycyjnych Poddziałanie 1.3.1 
Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza 
formułą ZIT 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 1. Gospodarka i Innowacje Działanie 1.3 Tworzenie 
i rozwój terenów inwestycyjnych Poddziałanie 1.3.2 
Tereny inwestycyjne - ZIT Gorzów Wlkp 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 1. Gospodarka i Innowacje Działanie 1.3 Tworzenie 
i rozwój terenów inwestycyjnych Poddziałanie 1.3.3 
Tereny inwestycyjne - ZIT Zielona Góra 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 1. Gospodarka i Innowacje Działanie 1.4 Promocja 
regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP  
Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

                                                             
1 Harmonogram może ulec zmianie.  
* Ostateczna kwota konkursu będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu. 
** Orientacyjne typy projektów. IZ może ograniczyć lub rozszerzyć zakres wsparcia. 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planow
any 

termin 
rozpocz

ęcia 
naboró

w 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie ** 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 

publicznego  
w złotówkach* 

Instytucja 
ogłaszając
a konkurs 

 

Dodatkowe 
informacje 

w tym:  
przewidyw
any termin 

naboru 

umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty 
realizowane poza formułą ZIT 
Oś 1. Gospodarka i Innowacje Działanie 1.4 Promocja 
regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP  
Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów 
Wlkp. 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 1. Gospodarka i Innowacje Działanie 1.5 Rozwój 
sektora MŚP Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP 
– wsparcie dotacyjne 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 1. Gospodarka i Innowacje Działanie 1.5 Rozwój 
sektora MŚP Poddziałanie 1.5.2 Rozwój sektora MŚP 
– instrumenty finansowe 

Instrument finansowy realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego / pośredników 
finansowych. 

Oś 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój 
społeczeństwa informacyjnego Poddziałanie 2.1.1 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty 
realizowane poza formułą ZIT 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój 
społeczeństwa informacyjnego Poddziałanie 2.1.2 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona 
Góra 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 3. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 3.1 
Odnawialne źródła energii  Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 3. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 3.2 
Efektywność energetyczna Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 3. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 3.2 
Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 
Efektywność energetyczna – projekty realizowane 
poza formułą ZIT 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planow
any 

termin 
rozpocz

ęcia 
naboró

w 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie ** 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 

publicznego  
w złotówkach* 

Instytucja 
ogłaszając
a konkurs 

 

Dodatkowe 
informacje 

w tym:  
przewidyw
any termin 

naboru 

Oś 3. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 3.2 
Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.2 
Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 3. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 3.2 
Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.3 
Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra 

luty  
2022 

I. Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej, w tym 
wykorzystanie instalacji OZE w 
modernizowanych 
energetycznie budynkach. 

830 000,00 Instytucja 
Zarządza

jąca 
RPO-

Lubuskie 
2020 

www.rpo.
lubuskie.

pl 

Przewidywa
ny termin 
naboru 

25 lutego 
– 

11 marca 
2022 

Oś 3. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 3.2 
Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.4 
Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe 

Instrument finansowy realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego / pośredników 
finansowych. 

Oś 3. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 3.2 
Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.5 
Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w 
budynkach mieszkalnych 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 3. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 3.3 
Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddziałanie 
3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty 
realizowane poza formułą ZIT 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 3. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 3.3 
Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddziałanie 
3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT 
Gorzów Wlkp. 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 3. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 3.3 Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planow
any 

termin 
rozpocz

ęcia 
naboró

w 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie ** 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 

publicznego  
w złotówkach* 

Instytucja 
ogłaszając
a konkurs 

 

Dodatkowe 
informacje 

w tym:  
przewidyw
any termin 

naboru 

Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddziałanie 
3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT 
Zielona Góra 
Oś 3. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 3.4 
Kogeneracja Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.1 
Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku dla typu: 
I. Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego  
– projekty realizowane w trybie konkursowym/ nadzwyczajnym. 

II. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – projekty realizowane  
w trybie pozakonkursowym. 

Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.2 Gospodarka 
odpadami Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby 
kultury i dziedzictwa kulturowego Poddziałanie 4.4.1 
Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty 
realizowane poza formułą ZIT 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby 
kultury i dziedzictwa kulturowego Poddziałanie 4.4.2 
Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT 
Gorzów Wlkp. 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby 
kultury i dziedzictwa kulturowego Poddziałanie 4.4.3 
Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona 
Góra 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał 
przyrodniczy regionu Poddziałanie 4.5.1 Kapitał Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planow
any 

termin 
rozpocz

ęcia 
naboró

w 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie ** 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 

publicznego  
w złotówkach* 

Instytucja 
ogłaszając
a konkurs 

 

Dodatkowe 
informacje 

w tym:  
przewidyw
any termin 

naboru 

przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza 
formułą ZIT 
Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał 
przyrodniczy regionu  
Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT 
Zielona Góra 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 5. Transport Działanie 5.1 Transport drogowy  
Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy – projekty 
realizowane poza formułą ZIT 
 

Brak naborów - projekty realizowane w trybie pozakonkursowym. 

Oś 5. Transport Działanie 5.1 Transport drogowy  
Poddziałanie 5.1.2 Transport drogowy – ZIT Gorzów 
Wlkp. 

Brak naborów - projekty realizowane w trybie pozakonkursowym. 

Oś 5. Transport Działanie 5.1 Transport drogowy  
Poddziałanie 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona 
Góra 

Brak naborów - projekty realizowane w trybie pozakonkursowym. 

Oś 5. Transport Działanie 5.2 Transport kolejowy Nie przewiduje się naboru w 2022 roku dla: 
I. Rewitalizacja linii kolejowych - projekty realizowane w trybie pozakonkursowym. 
II. Zakup taboru - projekty realizowane w trybie konkursowym / pozakonkursowym. 
III. Modernizacja kolejowej infrastruktury dworcowej - projekty realizowane w trybie 

konkursowym. 
IV. Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla inwestycji 

dotyczących infrastruktury kolejowej (projekty przygotowawcze) - projekty realizowane 
w trybie pozakonkursowym. 

Oś 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.1 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz 
poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających 
zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy 

Brak naborów – projekty realizowane w trybie pozakonkursowym. 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planow
any 

termin 
rozpocz

ęcia 
naboró

w 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie ** 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 

publicznego  
w złotówkach* 

Instytucja 
ogłaszając
a konkurs 

 

Dodatkowe 
informacje 

w tym:  
przewidyw
any termin 

naboru 

pracy 
Oś 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.2 
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.3 Wsparcie 
dla samozatrudnienia Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla 
samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.3 Wsparcie 
dla samozatrudnienia Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie dla 
samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty 
zwrotne 

Instrument finansowy realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego / pośredników 
finansowych. 

Oś 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.4 Powrót na  
rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w  
wieku do lat 3 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.5 Usługi 
rozwojowe dla MMŚP Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.6 
Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub 
przewidzianych do zwolnienia 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.7 
Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących 
i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i 
bezpiecznych miejsc pracy 

styczeń 
2022 

 

III. Wdrożenie programów 
zdrowotnych w kierunku 
rehabilitacji medycznej 
umożliwiających powrót do 
pracy, tj. ukierunkowanie na 
grupy docelowe najbardziej 
narażone na opuszczenie 
rynku pracy z powodu 

2 380 000,00 Instytucja 
Zarządza

jąca 
RPO-

Lubuskie 
2020 

www.rpo.
lubuskie.

Przewidyw
any termin 

naboru 
styczeń 

2022 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planow
any 

termin 
rozpocz

ęcia 
naboró

w 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie ** 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 

publicznego  
w złotówkach* 

Instytucja 
ogłaszając
a konkurs 

 

Dodatkowe 
informacje 

w tym:  
przewidyw
any termin 

naboru 

czynników zdrowotnych lub 
najbardziej bliskie powrotowi 
na rynek pracy w wyniku 
świadczeń rehabilitacyjnych, 
np. poprzez: 
a) niezbędne usługi 

zdrowotne, w tym 
rehabilitacyjne; 

b) zwrot kosztów dojazdu 
związany z rehabilitacją; 

c) działania informacyjno-
edukacyjne, w tym 
edukacja prozdrowotna, 
skierowane do osób 
objętych wsparciem oraz 
osób z ich otoczenia; 

d) działania szkoleniowe 
skierowane w 
szczególności do 
podmiotów świadczących 
usługi rehabilitacyjne oraz 
kadr POZ; 

e) w uzasadnionych 
przypadkach zakup 
sprzętu (zgodnie z 
wytycznymi 
kwalifikowalności). 

pl 

Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.1 Programy Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planow
any 

termin 
rozpocz

ęcia 
naboró

w 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie ** 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 

publicznego  
w złotówkach* 

Instytucja 
ogłaszając
a konkurs 

 

Dodatkowe 
informacje 

w tym:  
przewidyw
any termin 

naboru 

aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy 
społecznej. 
Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.2 Programy 
aktywnej integracji realizowane przez powiatowe 
centra pomocy rodzinie. 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3 Programy 
aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.4 Aktywne 
włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej  
Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach 
podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane 
poza formułą ZIT 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.4 Aktywne 
włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej  
Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach 
podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT 
Zielona Góra 

marzec  
2022 

II. Wsparcie dla działalności 
podmiotów integracji 
społecznej tj. centrów 
integracji społecznej, klubów 
integracji społecznej oraz 
podmiotów działających na 
rzecz aktywizacji społeczno-
zawodowej (których 
podstawowym zadaniem nie 
jest działalność gospodarcza), 
przyczyniające się do 
zwiększenia miejsc w tych 
placówkach. 

380 000,00 Instytucja 
Zarządza

jąca 
RPO-

Lubuskie 
2020 

www.rpo.
lubuskie.

pl 

Przewidyw
any termin 

naboru 
21 – 29  
marca  
2022 

 

Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.5 Usługi 
społeczne Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planow
any 

termin 
rozpocz

ęcia 
naboró

w 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie ** 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 

publicznego  
w złotówkach* 

Instytucja 
ogłaszając
a konkurs 

 

Dodatkowe 
informacje 

w tym:  
przewidyw
any termin 

naboru 

Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.6 Wsparcie 
dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii 
społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES 
poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii 
społecznej 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.6 Wsparcie 
dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii 
społecznej Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii 
społecznej – ROPS. 

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.1 Poprawa 
dostępności i jakości edukacji przedszkolnej  
Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości 
edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza 
formułą ZIT 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.1 Poprawa 
dostępności i jakości edukacji przedszkolnej  
Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w 
jakości kształcenia na poziomie elementarnym 
realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.1 Poprawa 
dostępności i jakości edukacji przedszkolnej  
Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w 
jakości kształcenia na poziomie elementarnym 
realizowane przez ZIT Zielona Góra 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.2 
Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na 
poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planow
any 

termin 
rozpocz

ęcia 
naboró

w 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie ** 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 

publicznego  
w złotówkach* 

Instytucja 
ogłaszając
a konkurs 

 

Dodatkowe 
informacje 

w tym:  
przewidyw
any termin 

naboru 

potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych  
Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w 
jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz 
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - 
projekty realizowane poza formułą ZIT 
Oś 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.2 
Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na 
poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych  
Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w 
jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz 
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - 
ZIT Gorzów Wielkopolski 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.2 
Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na 
poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych  
Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w 
jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz 
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - 
ZIT Zielona Góra 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.3 
Upowszechnienie kształcenia ustawicznego Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planow
any 

termin 
rozpocz

ęcia 
naboró

w 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie ** 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 

publicznego  
w złotówkach* 

Instytucja 
ogłaszając
a konkurs 

 

Dodatkowe 
informacje 

w tym:  
przewidyw
any termin 

naboru 

związanego z nabywaniem i doskonaleniem 
kwalifikacji zawodowych 
Oś 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.4 
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 
Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia 
zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT 

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.4 
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 
Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia 
zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów 
Wielkopolski 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.5 
Doskonalenie umiejętności zawodowych osób 
dorosłych 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 
Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych 
Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług 
społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT 

Brak naborów – projekty realizowane w trybie pozakonkursowym. 

Oś 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 
Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych 
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług 
społecznych – ZIT Zielona Góra 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.2 Rozwój 
obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1 
Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty 
realizowane poza formułą ZIT 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.2 Rozwój 
obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.2 Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planow
any 

termin 
rozpocz

ęcia 
naboró

w 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie ** 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 

publicznego  
w złotówkach* 

Instytucja 
ogłaszając
a konkurs 

 

Dodatkowe 
informacje 

w tym:  
przewidyw
any termin 

naboru 

Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów 
Wlkp. 
Oś 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.2 Rozwój 
obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.3 
Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona 
Góra 

I 
kwartał 
2022 

I. Kompleksowa rewitalizacja 
obszarów wynikających z 
programów rewitalizacji 
pozytywnie ocenionych przez 
IZ RPO oraz wpisanych do 
Wykazu programów 
rewitalizacji gmin województwa 
lubuskiego przyjmowanego w 
drodze uchwały Zarządu 
Województwa Lubuskiego, 
mająca na celu przywracanie 
i/lub nadawanie nowych funkcji 
gospodarczych, edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych, 
społecznych i kulturalnych tym 
obszarom. 

16 000 000,00 Instytucja 
Zarządza

jąca 
RPO-

Lubuskie 
2020 

www.rpo.
lubuskie.

pl 

Przewidyw
any termin 

naboru 
I kwartał 

2022 

Oś 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.3 Rozwój 
infrastruktury edukacyjne Poddziałanie 9.3.1 Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza 
formułą ZIT 

Nie przewiduje się naboru w 2022 roku. 

Oś 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.3 Rozwój 
infrastruktury edukacyjne Poddziałanie 9.3.2 Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp. 

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

 


