Załącznik
do Uchwały nr ……………………….
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia …………………….. 2017 roku

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok *1
(wersja z dnia 24 stycznia 2017 r.)

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Oś 1. Gospodarka i
innowacje Działanie 1.1
Badania i innowacje
Oś 1 Gospodarka
i innowacje Działanie 1.2
Rozwój przedsiębiorczości
Oś 1 Gospodarka i
innowacje
Działanie 1.3 Tworzenie i
rozwój terenów
inwestycyjnych
Poddziałanie 1.3.1 Tereny
inwestycyjne – projekty
realizowane poza formułą
ZIT

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.
styczeń 2017 I. Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości.
II. Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

16 000 000,00

listopad 2017 III. Regionalny bon na innowacje - projekt grantowy.

10 000 000,00

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Możliwe ogłoszenie konkursu, w
przypadku niewyczerpania alokacji w
konkursie z 2016 r.
Instytucja
Przewidywany termin naboru
Zarządzająca RPO16 - 23 stycznia 2017
Lubuskie 2020
Przewidywany termin naboru
www.rpo.lubuskie.pl
23 - 30 listopada 2017

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

*Harmonogram może ulec zmianie.
** Wartość konkursu uzależniona od dostępnej alokacji, wyliczonej zgodnie z limitem, w oparciu o aktualny kurs euro.
*** Orientacyjne typy projektów. IZ może ograniczyć lub rozszerzyć zakres wsparcia.

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

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

czerwiec
2017

Oś 1 Gospodarka i
innowacje
Działanie 1.3 Tworzenie
i rozwój terenów
inwestycyjnych
Poddziałanie 1.3.3 Tereny
inwestycyjne – ZIT Zielona
Góra
Oś 1 Gospodarka i
innowacje Działanie 1.4
Promocja regionu i

czerwiec
2017

maj 2017

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych
pod inwestycje (w tym, na ujętym w Programie
Rewitalizacji obszarze zdegradowanym lub obszarze
typu brownfield) (z wyłączeniem terenów pod
inwestycje mieszkaniowe), polegające w
szczególności na dostarczeniu do granic
poszczególnych działek inwestycyjnych
podstawowych mediów, tj.: przewodów lub urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych,
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,
budowie dróg wewnętrznych oraz przeprowadzeniu
kampanii promocyjnych dotyczących terenów
przeznaczonych pod inwestycje (tylko jako element
projektu polegającego na kompleksowym uzbrojeniu
terenów przeznaczonych pod inwestycje).
Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych
pod inwestycje (w tym na obszarze zdegradowanym
lub obszarze typu brown field) (z wyłączeniem
terenów pod inwestycje mieszkaniowe) w tym
kampanie promocyjne dotyczące terenów
przeznaczonych pod inwestycje (tylko jako element
projektu polegającego na kompleksowym uzbrojeniu
terenów przeznaczonych pod inwestycje).
III. Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**
8 000 000,00

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Przewidywany termin naboru
23 - 30 czerwca 2017

4 000 000,00

Instytucja
Przewidywany termin naboru
Zarządzająca RPO23 - 30 czerwca 2017
Lubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

5 000 000,00

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020

Przewidywany termin naboru
31 maja - 14 czerwca 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

umiędzynarodowienie
sektora MŚP Poddziałanie
1.4.1 Promocja regionu i
umiędzynarodowienie
sektora MŚP- projekty
realizowane poza formułą
ZIT
Oś 1. Gospodarka i
innowacje Działanie1.4
Promocja regionu i
umiędzynarodowienie
sektora MŚP Poddziałanie
1.4.2 Promocja regionu ZIT Gorzów Wlkp.
Oś 1 Gospodarka i
innowacje Działanie 1.5
Rozwój sektora MŚP
Poddziałanie 1.5.1 Rozwój
sektora MŚP – wsparcie
dotacyjne
Oś 1 Gospodarka i
innowacje Działanie 1.5
Rozwój sektora MŚP
Poddziałanie 1.5.2
Instrumenty finansowe
Oś 2 Rozwój Cyfrowy
Działanie 2.1 Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
Instytucja
projektów
ogłaszająca
w ramach konkursu
konkurs
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**
2 000 000,00
www.rpo.lubuskie.pl

czerwiec
2017

II. Ekspansja gospodarcza MŚP.

październik
2017

I. Promocja gospodarcza regionu.

4 000 000,00

czerwiec
2017

I. Promocja gospodarcza regionu.

3 700 000,00

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Przewidywany termin naboru
23 - 30 czerwca 2017
Przewidywany termin naboru
20-27 października 2017 r.

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

Przewidywany termin naboru
23 - 30 czerwca 2017

Możliwe ogłoszenie konkursu, w
przypadku niewyczerpania alokacji w
konkursie z 2016 r.

Instrument finansowy planowany do uruchomienia po wyłonieniu Menadżera Funduszu Funduszy / pośredników finansowych.

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego – projekty
realizowane poza formułą
ZIT
Oś 2 Rozwój Cyfrowy
Działanie 2.1 Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego
Poddziałanie 2.1.2.Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego – ZIT
Zielona Góra
Oś 3 Gospodarka
niskoemisyjna Działanie
3.1 Odnawialne źródła
energii
Poddziałanie 3.1.1.
Odnawialne źródła energii
– wsparcie dotacyjne

Oś 3 Gospodarka
niskoemisyjna Działanie
3.1 Odnawialne źródła
energii
Poddziałanie 3.1.2
Odnawialne źródła energii

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

maj 2017

Udostępnienie informacji znajdujących się w
zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowa
systemów teleinformatycznych służących
upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji
publicznej.

460 000,00

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Przewidywany termin naboru
24 - 31 maja 2017

wrzesień
2017

I. Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w
tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE,
wpisujących się w rozwój generacji
rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do
sieci dystrybucyjnej.
II. Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych
sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego
napięcia.
III. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów
lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

30 000 000,00

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Przewidywany termin naboru
22 - 29 września 2017

Instrument finansowy planowany do uruchomienia po wyłonieniu Menadżera Funduszu Funduszy / pośredników finansowych.

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

– instrumenty finansowe
Oś 3 Gospodarka
marzec 2017
niskoemisyjna Działanie
3.2 Efektywność
energetyczna Poddziałanie
3.2.1 Efektywność
energetyczna – projekty
realizowane poza formułą
ZIT
Oś 3 Gospodarka
czerwiec
niskoemisyjna Działanie
2017
3.2 Efektywność
energetyczna
Poddziałanie 3.2.2
Efektywność energetyczna
– ZIT Gorzów Wlkp.
Oś 3 Gospodarka
czerwiec
niskoemisyjna Działanie
2017
3.2 Efektywność
energetyczna
Poddziałanie 3.2.3
Efektywność energetyczna
– ZIT Zielona Góra
Oś 3 Gospodarka
niskoemisyjna Działanie
3.2 Efektywność
energetyczna
Poddziałanie 3.2.4

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

20 000 000,00

Instytucja
Projekty powinny wynikać
Zarządzająca RPO- z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
Lubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl Przewidywany termin naboru
23 - 31 marca 2017

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

7 000 000,00

Instytucja
Projekty powinny wynikać
Zarządzająca RPO- z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
Lubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl
Przewidywany termin naboru
23 - 30 czerwca 2017

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

11 000 000,00

Instytucja
Projekty powinny wynikać
Zarządzająca RPO- z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
Lubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl
Przewidywany termin naboru
23 - 30 czerwca 2017

Instrument finansowy planowany do uruchomienia po wyłonieniu Menadżera Funduszu Funduszy / pośredników finansowych.

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Efektywność energetyczna
– instrumenty finansowe
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
Oś 3. Gospodarka
niskoemisyjna Działanie
3.3 Ograniczenie niskiej
emisji w miastach
Poddziałanie 3.3.2
Ograniczenie niskiej emisji
w miastach – ZIT Gorzów
Wlkp.
Oś 3 Gospodarka
niskoemisyjna Działanie
3.3 Ograniczenie niskiej
emisji w miastach
Poddziałanie 3.3.3
Ograniczenie niskiej emisji
w miastach – ZIT Zielona

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

maj 2017

I. Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju
ekologicznego transportu publicznego, w tym
ścieżki rowerowe.

5 000 000,00

czerwiec
2017

I. Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju
ekologicznego transportu publicznego, w tym
ścieżki rowerowe.

9 000 000,00

czerwiec
2017

I. Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju 5 100 000,00
ekologicznego transportu publicznego, w tym
ścieżki rowerowe.

Instytucja
Projekty powinny wynikać
Zarządzająca RPO- z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
Lubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl Przewidywany termin naboru
24 - 31 maja 2017
Projekty powinny wynikać
z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
Przewidywany termin naboru
23 - 30 czerwca 2017
Instytucja
Projekty powinny wynikać
Zarządzająca RPO- z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
Lubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl
Przewidywany termin naboru
23 - 30 czerwca 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Góra
Oś 3 Gospodarka
niskoemisyjna Działanie
3.4 Kogeneracja
Oś 4 Środowisko i kultura
Działanie 4.1
Przeciwdziałanie
katastrofom naturalnym i
ich skutkom
Oś 4 Środowisko i kultura
Działanie 4.2 Gospodarka
odpadami

Oś 4 Środowisko i kultura
Działanie 4.3 Gospodarka
wodno-ściekowa
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 2017 roku.
Ogłoszenie konkursu będzie uzależnione od wyników renegocjacji RPO - L2020 z Komisją Europejską.
Nie przewiduje się naboru w 2017 roku dla typu:
I. Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego.

maj 2017

Brak naborów – projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.
II. Typ Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
I. Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania
24 000 000,00
WFOŚIGW w
odpadami komunalnymi w systemach, w których
Zielonej Górze
nie przewidziano komponentu dotyczącego
termicznego przekształcania odpadów - w oparciu
o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
(WPGO).

Przewidywany termin naboru
31 maja - 30 czerwca 2017

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.
czerwiec
2017

I. Inwestycje w zakresie ochrony i zachowania
zasobów kultury (w tym dziedzictwa kulturowego)
na potrzeby rozwoju turystyki.
II. Inwestycje w zakresie przebudowy instytucji
kultury oraz dostosowanie obiektów do
prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

15 000 000,00

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Przewidywany termin naboru
16 - 29 czerwca 2017

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

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.
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
Oś 4 Środowisko i kultura
Działanie 4.5 Kapitał
przyrodniczy regionu
Poddziałanie 4.5.1 Kapitał
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

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

grudzień
2017

II. Inwestycje w zakresie przebudowy instytucji
kultury oraz dostosowanie obiektów do
prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

kwiecień
2017

II. Inwestycje w zakresie przebudowy instytucji
kultury oraz dostosowanie obiektów do
prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**
200 000,00

3 300 000,00

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Przewidywany termin naboru
22 - 29 grudnia 2017

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Przewidywany termin naboru
21 - 28 kwietnia 2017

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

.

maj 2017

I. Udostępnianie zasobów przyrodniczych.
II. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk
przyrodniczych.(*)
III. Prowadzenie komplementarnych i
uzupełniających do ogólnopolskich
działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych.(**)

700 000,00

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

(*)Dopuszczalne będzie realizowanie
projektów typu I lub II w połączeniu z
działaniami wpisującymi się w typ III
projektów.
(**)Realizacja projektów typu III
dopuszczalna będzie wyłącznie w

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

połączeniu z projektami typu I lub II.

wrzesień
2017
Oś 5 Transport Działanie
5.1 Transport drogowy
Poddziałanie
5.1.1Transport drogowy –
projekty realizowane poza
formułą ZIT
Oś 5.Transport Działanie
5.1 Transport drogowy
Poddziałanie 5.1.2
Transport drogowy – ZIT
Gorzów Wlkp.
Oś 5 Transport Działanie
5.1 Transport drogowy
Poddziałanie 5.1.3
Transport drogowy - ZIT
Zielona Góra
Oś 5 Transport Działanie
5.2 Transport kolejowy

500 000,00

Przewidywany termin naboru
21 - 28 maja 2017
Przewidywany termin naboru
22 - 29 września 2017

Brak naborów – projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.

Brak naborów – projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.

Brak naborów – projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.
I. Rewitalizacja linii kolejowych - projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.
II. Zakup taboru - brak naborów – projekty realizowane w trybie konkursowym / pozakonkursowym.
Nie przewiduje się naboru w 2017 roku dla:
Typu III. Modernizacja kolejowej infrastruktury dworcowej.

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Oś 6. Regionalny rynek
pracy Działanie 6.1
Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych oraz
poszukujących pracy i
jednocześnie nie
posiadających zatrudnienia
realizowana przez
powiatowe urzędy pracy
Oś 6. Regionalny rynek
pracy Działanie 6.2
Aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez
pracy niezarejestrowanych
w powiatowych urzędach
pracy

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

maj 2017

I typ - Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do
osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych
w Powiatowych Urzędach Pracy
I. Instrumenty i usługi rynku pracy służące
indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie
określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które
zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych
form wsparcia):
a) identyfikacja potrzeb osób pozostających bez
zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie
Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie
potrzeb szkoleniowych oraz możliwości
doskonalenia zawodowego w regionie,
b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo
pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z
kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby
lub poradnictwo zawodowe w zakresie
planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym
podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i
kwalifikacji zawodowych.

7 500 000,00

Wojewódzki Urząd
Pracy w Zielonej
Górze

Przewidywany termin naboru
8 - 15 maja 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

II. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do
osób, u których zidentyfikowano potrzebę
uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i
kompetencji:
a) nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia
aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
b) nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie
kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku
pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb
osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in.
poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.
III. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu
doświadczenia zawodowego wymaganego przez
pracodawców:
a) nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia
zawodowego oraz praktycznych umiejętności w
zakresie wykonywania danego zawodu, m.in.
poprzez staże i praktyki zawodowe,
b) wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub
innego pracodawcy, stanowiące zachętę do
zatrudnienia.
IV. Instrumenty i usługi rynku pracy służące
wsparciu mobilności międzysektorowej i
geograficznej:
a) wsparcie mobilności międzysektorowej dla
osób, które mają trudności ze znalezieniem
zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in.
poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

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

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

grudzień
2017

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie
zatrudnienia w innym sektorze,
b) wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u
których zidentyfikowano problem z
zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in.
poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub
wstępnego zagospodarowania w nowym
miejscu zamieszkania, m.in. poprzez
finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie
środków na zasiedlenie.
V. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do
osób z niepełnosprawnościami:
a) niwelowanie barier jakie napotykają osoby z
niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i
utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie
stanowiska pracy do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
I. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej będących
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety,
osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich
kwalifikacjach) poprzez:
a) bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej do wysokości 6-krotności wysokości
przeciętnego wynagrodzenia za pracę w
gospodarce narodowej obowiązującego w dniu
przyznania wsparcia na osobę,
b) usługi szkoleniowe na etapie przed udzieleniem

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

7 000 000,00

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

* Konkurs zostanie ogłoszony pod
warunkiem niewyczerpania alokacji
w konkursie z 2016 r.
Przewidywany termin naboru
27 grudnia 2017 - 5 stycznia 2018

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

dotacji przygotowujące do rozpoczęcia
działalności gospodarczej (szkolenia grupowe),
c) wsparcie pomostowe w postaci:
- pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w
kwocie nie większej niż równowartość
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w przepisach o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na
dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez
okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
(uruchomienia) działalności gospodarczej
(obowiązkowo),
- usługi doradczo-szkoleniowe realizowane po
założeniu działalności gospodarczej
(nieobowiązkowe).
Oś 6. Regionalny rynek
pracy Działanie 6.3
Wsparcie dla
samozatrudnienia
Poddziałanie 6.3.2
Wsparcie dla
samozatrudnienia poprzez
finansowe instrumenty
zwrotne
Oś 6. Regionalny rynek
pracy Działanie 6.4
Równość szans kobiet i
mężczyzn na rynku pracy

Instrument finansowy planowany do uruchomienia po wyłonieniu Menadżera Funduszu Funduszy / pośredników finansowych.

wrzesień
2017

I. Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku
życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój
żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług
świadczonych przez dziennego opiekuna,
wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do

10 000 000,00

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Przewidywany termin naboru
29 września – 6 października 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby
miejsc w ww. placówkach.
Oś 6. Regionalny rynek
pracy Działanie 6.5 Usługi
rozwojowe dla MMŚP
Oś 6. Regionalny rynek
pracy Działanie 6.6
Aktywizacja zawodowa
osób zwolnionych lub
przewidzianych do
zwolnienia

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

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.
marzec 2017

I / II kwartał
2017

grudzień
2017

I. Kompleksowe wsparcie zagrożonych utratą
zatrudnienia pracowników przedsiębiorstw,
pracowników zwolnionych, osób odchodzących
z rolnictwa obejmujące:
a) doradztwo zawodowe połączone z
przygotowaniem Indywidualnego Planu
Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
b) poradnictwo psychologiczne,
c) pośrednictwo pracy,
d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
e) staże i praktyki zawodowe,
f) subsydiowane zatrudnienie,
g) dodatek relokacyjny.
Wdrożenie programów zdrowotnych dot. chorób
będących specyficznym problemem zdrowotnym
regionu.
Wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku
rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do
pracy.
Wdrożenie programów ukierunkowanych na
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w
miejscu pracy.
I. Wdrożenie programów zdrowotnych
ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie

3 000 000,00

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

3 700 000,00

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

8 000 000,00

Przewidywany termin naboru
31 marca - 7 kwietnia 2017

Konkurs zatwierdzony przez komitet
Sterujący w Planie Działań w dniu 22
lipca 2016 roku dla IZ RPO
województwa lubuskiego w sektorze
zdrowia na rok 2016.

Warunkiem ogłoszenia konkursu jest
zatwierdzenie go przez Komitet

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

i zapobieganie chorobom układu krążenia,
psychicznych, układu kostno-mięśniowostawowego, układu oddechowego, chorób
nowotworowych (raka jelita grubego, szyjki
macicy, piersi), w tym działania zwiększające
zgłaszalność na badania profilaktyczne, np.
poprzez:
a) niezbędne usługi zdrowotne;
b) nawiązywanie i utrzymywanie współpracy
wysokospecjalistycznych ośrodków z POZ i
szpitalami ogólnymi;
c) działania szkoleniowo-edukacyjne dla osób
współpracujących z POZ;
d) weryfikacja i ewaluacja skuteczności
programów;
e) w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu
(zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).
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 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

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Sterujący w Planie Działań dla IZ RPO
województwa lubuskiego w sektorze
zdrowia na rok 2017.

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Oś 7. Równowaga
społeczna Działanie 7.1
Programy aktywnej
integracji realizowane
przez ośrodki pomocy
społecznej.

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

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

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).
marzec 2017 I. Programy na rzecz integracji osób i rodzin
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym ukierunkowane na aktywizację
społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej,
obejmujące następujące formy wsparcia:
a) kontrakt socjalny lub równoważny, b) program
aktywności lokalnej,
c) program integracji społecznej i zawodowej osób
z niepełnosprawnościami.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

41 200 000,00

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Przewidywany termin naboru
31 marca - 7 kwietnia 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Oś 7. Równowaga
społeczna Działanie 7.3
Programy aktywnej
integracji realizowane
przez inne podmioty.

Oś 7. Równowaga
społeczna Działanie 7.4
Aktywne włączenie w
ramach podmiotów

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

marzec 2017 I. Kompleksowe programy na rzecz integracji
społeczności marginalizowanych obejmujące
kompleksowe działania z zakresu edukacji,
zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do
podniesienia kwalifikacji lub uzyskania
zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem
indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju
społeczno-zawodowego, obejmujące m.in.
następujące formy wsparcia:
wrzesień
a) rozwijanie umiejętności i kompetencji
2017
społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
b) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne,
prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie,
podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji
zawodowych,
d) poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo
pracy, e) staże, subsydiowane zatrudnienie i
zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, f)
wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
niezbędne do ich aktywizacji, np. przy
wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji
społecznej,
g) inne.
marzec 2017 I. Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji
społecznej tj. centrów integracji społecznej,
klubów integracji społecznej oraz podmiotów
działających na rzecz aktywizacji społeczno-

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**
7 500 000,00

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

7 500 000,00

10 000 000,00

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Przewidywany termin naboru
31 marca - 7 kwietnia 2017

Przewidywany termin naboru
29 września - 6 października 2017

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Przewidywany termin naboru
31 marca - 7 kwietnia 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

integracji społecznej
Poddziałanie 7.4.1
Aktywne włączenie w
ramach podmiotów
integracji społecznej projekty realizowane poza
formułą ZIT

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

wrzesień
2017

Oś 7. Równowaga
społeczna Działanie 7.5
Usługi społeczne

maj 2017

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

zawodowej (których podstawowym zadaniem nie
jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem
warsztatów terapii zajęciowej.
II. Wsparcie dla działalności podmiotów integracji
społecznej tj. centrów integracji społecznej,
klubów integracji społecznej oraz podmiotów
działających na rzecz aktywizacji społecznozawodowej (których podstawowym zadaniem nie
jest działalność gospodarcza), przyczyniające się
do zwiększenia miejsc w tych placówkach.
I. Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji
społecznej tj. centrów integracji społecznej,
klubów integracji społecznej oraz podmiotów
działających na rzecz aktywizacji społecznozawodowej (których podstawowym zadaniem nie
jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem
warsztatów terapii zajęciowej.
II. Wsparcie dla działalności podmiotów integracji
społecznej tj. centrów integracji społecznej,
klubów integracji społecznej oraz podmiotów
działających na rzecz aktywizacji społecznozawodowej (których podstawowym zadaniem nie
jest działalność gospodarcza), przyczyniające się
do zwiększenia miejsc w tych placówkach.
I. Usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w
systemie opieki zastępczej w celu przejścia od
opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na
poziomie społeczności lokalnych, poprzez m.in.
działania profilaktyczne, które maja na celu

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

12 000 000,00

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Przewidywany termin naboru
22 - 29 września 2017

10 000 000,00

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Przewidywany termin naboru
31 maja - 6 czerwca 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy
zastępczej (praca z rodziną, pomoc w opiece i
wychowaniu dzieci), kształcenie i doskonalenie
kompetencji osób sprawujących i planujących
sprawować pieczę zastępczą oraz rozwój usług
towarzyszących procesowi usamodzielniania;
II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i
asystenckich skierowanych do osób
pozostających poza rynkiem pracy lub
doświadczających problemów z adaptacją na
rynku pracy (w tym osób z
niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i
dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o
charakterze wspieranym;
III. Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo
tworzonych lub istniejących mieszkań o
charakterze wspieranym dla osób lub rodzin
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług
opiekuńczych mogą być miejscami stałego lub
krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub
krótkookresowego pobytu całodobowego. W
przypadku tworzenia miejsc pobytu w innych
formach mieszkań o charakterze wspomaganym,
miejsca te są tworzone zgodnie z zasadami
obowiązującymi dla usług świadczonych na
poziomie lokalnych społeczności. Beneficjent
zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług;
IV. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej,

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
V. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego
poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz
pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających
poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z
których korzystanie jest niezbędne dla
sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym
procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym).
Oś 7. Równowaga
społeczna Działanie 7.6
Wsparcie dla OWES i
ROPS we wzmacnianiu
sektora ekonomii
społecznej Poddziałanie
7.6.1
Wsparcie OWES
Oś 7. Równowaga
społeczna Działanie 7.6
Wsparcie dla OWES i
ROPS we wzmacnianiu
sektora ekonomii
społecznej Poddziałanie
7.6.2

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Koordynacja ekonomii
społecznej - ROPS
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

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

luty
2017
październik
2017

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

I. Tworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego, w tym dostosowanych do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w
istniejących lub nowo utworzonych OWP (również
specjalnych i integracyjnych).
II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania
przedszkolnego do potrzeb dzieci z
niepełnosprawno-ściami lub realizacja dodatkowej
oferty edukacyjnej i specjalistycznej
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością
udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez
wyrównanie deficytu wynikającego z
niepełnosprawności. Działania te mogą być
realizowane samodzielnie.
III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w
zakresie stwierdzonych deficytów a) zajęcia
specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach: korekcyjnokompensacyjne, logopedyczne,
socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia
o charakterze terapeutycznym;
b) zajęcia w
ramach wczesnego wspomagania rozwoju w

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**
20 000 000,00

20 000 000,00

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Przewidywany termin naboru
28 lutego - 6 marca 2017
Przewidywany termin naboru
30 październik - 6 listopad 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

rozumieniu ustawy o systemie oświaty; c) zajęcia
stymulujące rozwój psychoruchowy np.
gimnastyka korekcyjna, d) zajęcia rozwijające
kompetencje społeczno-emocjonalne.
IV. Wydłużenie godzin pracy OWP.
V. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub
kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania
przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w
zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w
tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:
a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i
praktyczne);
b) szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem
pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO
WER; c) studia podyplomowe;
d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i
samokształcenia nauczycieli;
e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np.
specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.
VI. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci
w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy (matematyczno–
przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej).
Wymagana jest realizacja I i/lub II typu projektu.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Typy projektów III-V mogą występować jedynie
jako uzupełnienie działań realizowanych w
konkretnym OWP w typach I i/lub II. Typ VI może
występować wyłącznie jako odrębny typ
projektu.
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
Oś 8. Nowoczesna
edukacja Działanie 8.1
Poprawa dostępności i
jakości edukacji
przedszkolnej
Poddziałanie 8.1.3
Wyrównanie dysproporcji
w jakości kształcenia na
poziomie elementarnym
realizowane przez ZIT
Zielona Góra

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

maj 2017

I. Tworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego, w tym dostosowanych do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w
istniejących lub nowo utworzonych OWP
(również specjalnych i integracyjnych).
II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania
przedszkolnego do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami lub realizacja
dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością
udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez
wyrównanie deficytu wynikającego z

2 100 000,00

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Przewidywany termin naboru
24 - 31 maja 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

niepełnosprawności. Działania te mogą być
realizowane samodzielnie.
III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w
zakresie stwierdzonych deficytów241 a) zajęcia
specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt
2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach: korekcyjnokompensacyjne, logopedyczne,
socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o
charakterze terapeutycznym; b) zajęcia w
ramach wczesnego wspomagania rozwoju w
rozumieniu ustawy o systemie oświaty; c)
zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np.
gimnastyka korekcyjna, d) zajęcia rozwijające
kompetencje społeczno-emocjonalne.
IV. Wydłużenie godzin pracy OWP.
V. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub
kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania
przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym, w tym w szczególności z
dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy
nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w
sytuacjach trudnych:
a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

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

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

luty 2017

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

praktyczne);
b) szkolenia kaskadowe, w tym z
wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych
w ramach PO WER; c) studia podyplomowe;
d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i
samokształcenia nauczycieli;
e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami
np. specjalnymi ośrodkami szkolnowychowawczymi.
VI. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci
w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy (matematyczno–
przyrodniczych, ICT, językowych) oraz
właściwych postaw/ umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej).
Wymagana jest realizacja I i/lub II typu projektu.
Typy projektów III-V mogą występować jedynie
jako uzupełnienie działań realizowanych w
konkretnym OWP w typach I i/lub II. Typ VI może
występować wyłącznie jako odrębny typ
projektu.
I. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania
metod oraz form organizacyjnych sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

12 000 000,00

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Przewidywany termin naboru
28 lutego - 6 marca 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

uczniów o specjalnych
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.

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej), b)
kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub
słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej).
IV. Korzystanie z technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji
informatycznych poprzez: a) wyposażenie szkół
lub placówek systemu oświaty w pomoce
dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do
realizacji programów nauczania w szkołach lub
placówkach systemu oświaty, w tym
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury
sieciowo-usługowej, b) podnoszenie
kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich
przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z
narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek
systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do
nauczania przedmiotowego, c) kształtowanie i
rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub
słuchaczy, w tym z uwzględnieniem
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i
wynikających z tego tytułu zagrożeń,
 programy rozwijania kompetencji cyfrowych
uczniów lub słuchaczy poprzez naukę

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

programowania.
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

maj 2017

I.

II.

Kształcenie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania
metod oraz form organizacyjnych sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub
słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej), b)
kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub
słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej).
Tworzenie warunków dla nauczania opartego na
metodzie eksperymentu poprzez realizację
przynajmniej dwóch z następujących
elementów:
a) wyposażenie szkolnych pracowni w
narzędzia do nauczania przedmiotów
przyrodniczych lub matematyki,
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

600 000,00

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Przewidywany termin naboru
24 - 31 maja 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

niezbędnych do prowadzenia procesu
nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji
uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów
przyrodniczych lub matematyki.
III. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie
ucznia młodszego poprzez:
a) doposażenie szkół lub placówek systemu
oświaty w pomoce dydaktyczne oraz
specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych oraz
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i
materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb
uczniów z niepełnosprawnością, ze
szczególnym uwzględnieniem tych pomocy,
sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją
uniwersalnego projektowania,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia
procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych uczniów i
efektywnego stosowania pomocy
dydaktycznych w pracy,

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w
ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub
placówki systemu oświaty.
IV. Korzystanie z technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji
informatycznych poprzez:
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu
oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia
TIK niezbędne do realizacji programów
nauczania w szkołach lub placówkach systemu
oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury sieciowo-usługowej,
b) podnoszenie kompetencji cyfrowych
nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w
zakresie korzystania z narzędzi TIK
zakupionych do szkół lub placówek systemu
oświaty oraz włączania narzędzi TIK do
nauczania przedmiotowego,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji
cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z
uwzględnieniem bezpieczeństwa w
cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu
zagrożeń,
d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych
uczniów lub słuchaczy poprzez naukę
programowania.
Oś 8. Nowoczesna
edukacja Działanie 8.2

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

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
Wyrównanie dysproporcji
w jakości kształcenia na
poziomie ogólnym oraz
dostosowanie oferty
edukacji realizowane przez
ZIT Zielona Góra
Oś 8. Nowoczesna
edukacja Działanie 8.3
Upowszechnienie
kształcenia ustawicznego
związanego z nabywaniem
i doskonaleniem
kwalifikacji zawodowych.

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

wrzesień
2017

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

I. Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza
osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich
kwalifikacjach) chcących podnosić swoje
umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie
języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji
pozaformalnej uwzględniające popytowy system
dystrybucji usług rozwojowych. Zakres wsparcia
obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób
dorosłych, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub
podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji
cyfrowych i językowych.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

15 000 000,00

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Przewidywany termin naboru
29 września - 6 października 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Oś 8. Nowoczesna
edukacja Działanie 8.4
Doskonalenie jakości
kształcenia zawodowego
Poddziałanie 8.4.1
Doskonalenie jakości
kształcenia zawodowego projekty realizowane poza
formułą ZIT
Oś 8. Nowoczesna
edukacja Działanie 8.4
Doskonalenie jakości
kształcenia zawodowego
Poddziałanie
8.4.2 Doskonalenie jakości
kształcenia zawodowego,
realizowane przez ZIT
Gorzów Wielkopolski

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

czerwiec
2017

I. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia
zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i
placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe z ich otoczeniem
społeczno-gospodarczym, poprzez:
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów
praktycznej nauki zawodu, związanych z
nauczanym zawodem, we współpracy z
instytucjami otoczenia społecznogospodarczego szkół i placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie
kwalifikacji zawodowych przez uczniów i
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe oraz
uczestników pozaszkolnych form kształcenia
zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do
zatrudnienia;
c) tworzenie w szkołach lub placówkach

15 000 000,00

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Przewidywany termin naboru
23 - 30 czerwca 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe warunków odzwierciedlających
naturalne warunki pracy właściwe dla
nauczanych zawodów;
d) rozwój współpracy szkół lub placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe z ich otoczeniem społecznogospodarczym.
II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo
centrów kształcenia zawodowego i
ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów
realizujących zadania zbieżne z zadaniami
CKZiU poprzez:
a) przygotowanie szkół i placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów
realizujących zadania zbieżne z zadaniami
CKZiU dla określonej branży;
b) wsparcie realizacji zadań przez CKZiU lub
innych zespołów realizujących zadania zbieżne
z zadaniami CKZiU dla określonych branż.
III. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego,
poprzez: a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców
zawodowych przez osoby realizujące zadania z
zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i
placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z
tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji
zawodowych doradców edukacyjnozawodowych, realizujących zadania z zakresu

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

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

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
Oś 9. Infrastruktura
społeczna Działanie 9.1
Infrastruktura zdrowotna i
usług społecznych
Poddziałanie 9.1.2

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

grudzień
2017

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

doradztwa edukacyjno-zawodowego; b)
tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i
Kariery; c) zewnętrzne wsparcie szkół w
obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.
I. Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza
osób w wieku 50 lat i wiecej, osób z
niepełnosprawnościami, osób o niskich
kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny
wiejskie, tzw. biednych pracujących) chcących
podnosić swoje umiejętności, wiedzę i
kompetencje zawodowe poprzez udział w edukacji
formalnej i pozaformalnej (kwalifikacyjnych kursów
zawodowych i kursów umiejętności zawodowych)
uwzględniające popytowy system dystrybucji
usług rozwojowych.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

5 000 000,00

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Przewidywany termin naboru
27 grudnia 2017 - 5 stycznia 2018

Dla typu I, II - możliwe ogłoszenie konkursu pod warunkiem uzgodnienia zakresu w Planie Działań IZ RPO województwa lubuskiego w sektorze zdrowia na
rok 2017 przez Komitet Sterujący.
Dla typu III, IV - nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Infrastruktura zdrowotna i
usług społecznych – ZIT
Zielona Góra
Oś 9 Infrastruktura
społeczna Działanie 9.2
Rozwój obszarów
zmarginalizowanych
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój
obszarów
zmarginalizowanych –
projekty realizowane poza
formułą ZIT
Oś 9. Infrastruktura
społeczna Działanie 9.2
Rozwój obszarów
zmarginalizowanych
Poddziałanie 9.2.2 Rozwój
obszarów
zmarginalizowanych – ZIT
Gorzów Wlkp.

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

czerwiec
2017

lipiec 2017

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych
obszarów mająca na celu przywracanie i/lub
nadawanie nowych funkcji gospodarczych,
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych,
społecznych i kulturalnych tym obszarom, w
szczególności, dotycząca:  adaptacji, tj.
modernizacji, remontu, renowacji budynków,
znajdujących się na obszarze zdegradowanym
podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność
publiczną lub własność podmiotów działających w
celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem
najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu
(w tym inwestycje dotyczące infrastruktury
komunalnej – tylko jako uzupełniający/
niedominujący element projektu),  uporządkowania
i zagospodarowania zdegradowanych terenów i
przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu

20 000 000,00

4 600 000,00

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Przewidywany termin naboru
23 - 30 czerwca 2017

Przewidywany termin naboru
3 - 10 lipca 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Oś 9. Infrastruktura
społeczna Działanie 9.2.
Rozwój obszarów
zmarginalizowanych
Poddziałanie 9.2.3 Rozwój
obszarów
marginalizowanych- ZIT
Zielona Góra
Oś 9 Infrastruktura
społeczna Działanie 9.3
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej Poddziałanie
9.3.1 Rozwój infrastruktury
edukacyjnej – projekty
realizowane poza formułą
ZIT
Oś 9. Infrastruktura
społeczna Działanie 9.3
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej Poddziałanie

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

czerwiec
2017

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące
infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/
niedominujący element projektu),  kompleksowe
uzbrojenie terenów pod inwestycje, polegające,
w szczególności, na dostarczeniu podstawowych
mediów, tj.: drogi wewnętrzne, przewody lub
urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne
ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub
telekomunikacyjne (tylko jako element projektu).
Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych
obszarów mająca
na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji
gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym
obszarom.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

14 500 000,00

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

Instytucja
Zarządzająca RPOLubuskie 2020
www.rpo.lubuskie.pl

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku dla:
I. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.
II. Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej.
Brak naborów dla III Typu Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego
- projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.
Brak naborów dla III Typu Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego
- projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.

Przewidywany termin naboru
23 - 30 czerwca 2017

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/
Poddziałania

9.3.2 Rozwój infrastruktury
edukacyjnej – ZIT Gorzów
Wlkp.

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie ***

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu
– kwota
dofinansowania
publicznego w
złotówkach**

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje
w tym:
przewidywany termin naboru

