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Priorytety dostępne dla przedsiębiorstw 

 
 

1.1 Badania i innowacje 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw.  

Wzrost gospodarczy i społeczny w ogromnej mierze uzależniony jest od poziomu i rozwoju 

działalności badawczo – rozwojowej (B+R), jak również wykorzystania wyników działań 

B+R, które są siłą napędową gospodarki. Jednakże ze względu na stosunkowo wysokie koszty 

związane z tworzeniem działów B+R, tylko niewielka liczba przedsiębiorstw, decyduje się na 

prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, w wyniku której wdrażane będą innowacje. 

W tym kontekście szczególnie istotne jest stworzenie mechanizmów angażujących 

przedsiębiorstwa w prowadzenie prac B+R. Adresatami Działania będą przede wszystkim 

MŚP rozpoczynające lub rozwijające działalność B+R, które planują realizację projektów 

badawczo – rozwojowych samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub we 

współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym z innymi przedsiębiorstwami i jednostkami 

naukowymi. Dofinansowane będą również inwestycje dużych przedsiębiorstw, wyłącznie pod 

warunkiem realizacji projektów podejmowanych wspólnie z MŚP lub z MŚP i instytucjami 

badawczymi lub naukowymi lub proinnowacyjnymi. Przewiduje się finansowanie całego 

procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów. 

Wsparcie będzie obejmować fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (w tym etap 

prac demonstracyjnych). Finansowane będą linie pilotażowe oraz działania w zakresie 

wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej 

produkcji. W wyniku prowadzonych prac i usług B+R osiągnięty zostanie etap 

zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego 

urynkowienie. Możliwe będzie także wsparcie uzyskania praw wyłącznych dla własnych 

rozwiązań technicznych. W ramach Działania przewiduje się również inwestycje w 

infrastrukturę przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia badań. Wspierane będą również 

zaawansowane usługi badawcze świadczone przez jednostki B+R na rzecz przedsiębiorstw 

zgodnie ze zgłaszanym przez nie popytem. W incydentalnych uzasadnionych przypadkach 

realizowane będą projekty infrastrukturalne jednostek B+R, tj. wówczas gdy inwestycje 

infrastrukturalne będą stanowiły uzupełnienie istniejących zasobów, które są niezbędne do 

realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych i będą uwarunkowane zapotrzebowaniem 

firm na podobną infrastrukturę B+R.  

Uzupełnieniem przedsięwzięć związanych z rozwojem działalności B+R będzie finansowanie 

działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób obsługujących wybudowaną/zakupioną 

infrastrukturę.  

Efektem prowadzonych prac B+R powinno być opracowanie nowych 

produktów/usług/procesów, wprowadzenie ulepszeń do istniejących 

produktów/usług/procesów oraz urynkowienie produktów/usług/procesów.  

W ramach Działania projekty realizowane będą wyłącznie w obszarach regionalnych 

inteligentnych specjalizacji.  
Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej stanowić będzie podstawę 

do poprawy pozycji konkurencyjnej lubuskich przedsiębiorstw oraz samego regionu na rynku 

krajowym i międzynarodowym (dostosowanie oferty do faktycznych potrzeb i oczekiwań 
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rynku, a także realizacja badań ukierunkowanych na rozwój specjalizacji regionu). Realizacja 

działania przyczyni się do wzrostu liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R, 

wzrostu nakładów prywatnych i publicznych na działalność badawczo –rozwojową. 

Inwestycje w ramach B+R wpłyną na wzmocnienie współpracy między sferą badawczo - 

rozwojową a gospodarką w strategicznych dla regionu dziedzinach.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

I. Projekty B+R przedsiębiorstw.  

II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.  

III. Projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach 

naukowo-technologicznych i inkubatorach technologicznych.  

Typ I i II można łączyć w ramach jednego projektu.  

IZ RPO – L2020 może zawęzić zakres naboru wniosków do wybranego/ych typu/typów 

projektu.  

 

Typ beneficjentów  

 przedsiębiorcy,  

 instytucje świadczące usługi w zakresie B+R,  

 partnerstwo przedsiębiorstw i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych,  

 partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Pomoc publiczna na projekty B+R, w tym w podmiotach świadczących innowacyjne usługi:  

- 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;  

- 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;  

-50% kosztów kwalifikowanych w przypadku studiów wykonalności.  

W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność 

pomocy można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych poprzez dodanie:  

a) 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw,  

b) 20 punktów procentowych dla mikro i małych przedsiębiorstw;  

c) 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków:  

 

projekt zakłada efektywną współpracę:  

— między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne 

pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub  

— między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i 

upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów 

kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;  

wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane (konferencje, publikacje ogólnodostępne, 

oprogramowanie bezpłatne lub otwarte).  

Intensywność pomocy na studium wykonalności można zwiększyć do maksymalnie 70 % 

kosztów kwalifikowanych poprzez dodanie:  

a) 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw,  

b) 20 punktów procentowych dla mikro i małych przedsiębiorstw.  

 

- 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku etapów projektu dotyczących działań w 

obszarze wzornictwa oraz uzyskania, walidacji i ochrony własności przemysłowej i 

intelektualnej.  
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Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw oraz infrastrukturę w podmiotach świadczących 

innowacyjne usługi (tzw. „inwestycja początkowa”)  

zgodnie z mapą pomocy regionalnej4  
35% kosztów kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw,  

45% kosztów kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstwa:  

55% kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.  

Pomoc de minimis – 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.  

Dla projektów generujących dochód - 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

- w projektach B+R realizowanych przez przedsiębiorstwo lub konsorcjum z wiodącą rolą 

przedsiębiorstwa (projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu 

pierwszej produkcji włącznie) – maksymalna wartość całkowita projektu 5 mln zł;  

- w projektach inwestycyjnych w infrastrukturę przedsiębiorstw - maksymalna wartość 

całkowita projektu poniżej 10 mln zł;  

- w projektach dotyczących inwestycji w działalność B+R w podmiotach świadczących 

innowacyjne usługi innych niż przedsiębiorcy – nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Zastosowanie instrumentów finansowych powinno być rozważone w przypadku wsparcia 

inwestycji, które są potencjalnie finansowo wykonalne. Decyzja o dokonaniu wkładu z 

programu operacyjnego do instrumentu finansowego oparta zostanie o wyniki oceny ex ante 

zgodnie z art. 37 Rozporządzenia UE 1303/2013. Badanie zostało przeprowadzone w I kw. 

2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął wstępne rekomendacje odnoście 

uwzględnienia jej wyników. Szczegóły dotyczące wdrażania IF zostaną doprecyzowane w 

późniejszym terminie. W związku z tym w 2015 r. nie przewidziano konkursów dotyczących 

IF w ramach OP 1.  

 

 

1.4.Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP 

Poddziałanie 1.4.1 -Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty 

realizowane poza formułą ZIT  

Poddziałanie 1.4.2 -Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem działania/poddziałania jest zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.  

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw nie jest możliwy bez dywersyfikacji i rozszerzenia 

działalności przedsiębiorstw przede wszystkim na rynki zagraniczne. Podstawowym 

zadaniem jest więc rozwijanie działalności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie nowych 

modeli biznesowych zwłaszcza umożliwiających międzynarodową współpracę gospodarczą. 

Tym bardziej, że województwo lubuskie posiada strategiczne położenie, w którym zbiegają 

się szlaki paneuropejskie oraz szeroką ofertę terenów inwestycyjnych. Niestety do głównych 

czynników utrudniających podjęcie współpracy z firmami zagranicznymi należy zaliczyć 

niską konkurencyjność przedsiębiorstw z sektora MŚP województwa lubuskiego, niski 

stopień ich ekspansywności na inne rynki, głównie zagraniczne oraz brak nowoczesnych 

systemów zarządzania. Ponadto wyjście z produktem poza granice regionu czy kraju wymaga 
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zarówno nakładów finansowych, działań marketingowych jak i wiedzy w zakresie 

internacjonalizacji działalności czego brakuje większości lubuskim przedsiębiorcom. W 

związku z tym w ramach Działania zakłada się dofinansowanie kompleksowego wsparcia 

zarówno dla indywidualnych przedsiębiorstw, jak i grup przedsiębiorstw. Cel ten będzie 

realizowany w szczególności poprzez przedsiębiorstwa zainteresowane obecnością na 

rynkach zagranicznych (eksporterów oraz inwestorów), koncentrujące swoją działalność na 

rynkach zagranicznych, nastawione na wzrost eksportu i nowe rynki zbytu. Wsparcie zostanie 

ukierunkowanie na kompleksowe przedsięwzięcia ułatwiające ekspansję na rynkach 

zagranicznych przedsiębiorstwom z województwa lubuskiego a także na zwiększenie 

świadomości konsumentów i producentów zagranicznych na temat polskiej oferty 

eksportowej.  

Wzmocnienie międzynarodowych powiązań gospodarczych oraz wypromowanie 

województwa zarówno w kraju, jak i za granicą można osiągnąć dzięki intensyfikacji działań 

związanych z promocją inwestycyjną i gospodarczą regionu. W ramach Działania 

zaplanowano wsparcie inwestycji związanych z promocją przedsiębiorstw na rynkach 

krajowym i międzynarodowych, promocją gospodarczą regionu w ramach szerokiej lub 

kierunkowej kampanii promocyjnej. Interwencja będzie polegała w głównej mierze na 

współfinansowaniu kosztów udziału przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, 

misjach itp. Wzrost poziomu umiędzynarodowienia lubuskich przedsiębiorstw nastąpi także 

poprzez ułatwienie przedsiębiorcom a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców 

dostępu do wysokiej jakości nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie prowadzenia 

działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicami Polski oraz w obszarze przyciągania 

do Polski inwestorów zagranicznych.  

Działania na rzecz promocji oraz umiędzynarodawiania lubuskich przedsiębiorstw będą miały 

przede wszystkim charakter pośredni – przy współpracy z IOB lub samorządem terytorialnym 

(m.in. zorganizowany udział konkretnych przedsiębiorców z danej branży/ funkcjonujących w 

obszarach inteligentnych specjalizacji regionu w targach, misjach gospodarczych, czy 

wystawach, w tym zagranicznych, jak również prowadzenie działań na rzecz propagowania 

informacji niezbędnych do ekspansji na rynkach zagranicznych). Uzupełnieniem będzie 

wsparcie bezpośrednie tj.: indywidualny udział MŚP w targach, misjach gospodarczych, w 

tym zagranicznych..  

Promocja regionu jako przyjaznego miejsca do inwestowania spowoduje zintensyfikowanie 

współpracy gospodarczej oraz wzrost wymiany handlowej, wpłynie zdecydowanie na wzrost 

inwestycyjnej atrakcyjności regionu. Efektem wsparcia powinno być także zwiększenie skali 

działalności gospodarczej, nawiązanie przez grupy przedsiębiorstw trwałych kontaktów 

międzynarodowych, co przełoży się za wzrost wielkości eksportu, zmianę jego struktury 

poprzez wzrost udziału eksportu na rynki europejskie. Realizacja inwestycji przyczyni się 

również do podejmowania dalszych inwestycji w przedsiębiorstwach.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

I. Promocja gospodarcza regionu.  

II. Ekspansja gospodarcza MŚP.  

III. Rozwój inwestycyjny regionu.  

Typ I i III można łączyć w ramach jednego projektu.  

IZ RPO– L2020 może zawęzić zakres naboru wniosków do wybranego/ych typu/typów 

projektu.  

 

Typ beneficjentów  

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. lubuskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 06.2015. 

 

8 

Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty 

realizowane poza formułą ZIT - 

 przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),  

 partnerstwa/zrzeszenia MŚP  

 instytucje otoczenia biznesu (IOB),  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną  

Beneficjentami Poddziałania mogą być wnioskodawcy z MOF Zielonej Góry.  

 

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. 

wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.  

 

Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. - 

jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną (typ I i III projektu) – 99% kosztów 

kwalifikowalnych projektu  

- w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na udział indywidualnego 

przedsiębiorcy z sektora MŚP w charakterze wystawcy, w targach, misjach gospodarczych i 

wystawach – 50% kosztów kwalifikowalnych projektu  

- w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną na udział grupy przedsiębiorstw z 

sektora MŚP w charakterze wystawcy, w targach, misjach gospodarczych i wystawach – 99% 

kosztów kwalifikowalnych (projekt realizowany przez operatora, który udziela wsparcia na 

zasadach i wysokości wynikających z odpowiednich programów pomocowych)  

Pomoc de minimis – 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Do uzupełnienia  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

 

 

1.5 Rozwój sektora MŚP 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.  

Wsparcie w ramach działania koncentrować się będzie w szczególności na wspomaganiu 

rozwoju sektora MŚP a zwłaszcza na wzroście wydajności pracy i efektywności produkcji. Z 

tego względu niezwykle istotne będzie dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących 
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nowoczesne technologie a także innych inwestycji w innowacyjne rozwiązania w zakresie 

produkcji i procesów zarządzania, zwłaszcza tych inwestycji, poprzedzonych realizacją prac 

badawczych, rozwojowych, tworzeniem prototypów czy modeli demonstracyjnych w ramach 

Działania 1.1. Inwestycje o charakterze wdrożeniowym (poprzedzone realizacją prac 

badawczo – rozwojowych) przyczynią się do lepszego włączenia efektów prac B+R do 

gospodarki a także do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu prac 

B+R.  

Preferowane będą projekty wspierające innowacje w inteligentnych specjalizacjach regionu. 

Innowacyjność przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej lubuskich przedsiębiorstw, 

pozwalając na ich szybki rozwój, bardziej efektywne zaspokajanie potrzeb klientów, 

dostosowanie do wymogów globalnej gospodarki oraz będzie prowadzić do wzrostu 

zatrudnienia. Priorytetowo będą traktowane inwestycje charakteryzujące się wysokim 

poziomem innowacji oraz dużym potencjałem rynkowym.  

W ramach działania zaplanowano również dofinansowanie inwestycyjne przedsiębiorstw, w 

tym w zakresie ekoinnowacji, Wsparcie obejmie w szczególności: rozbudowę 

przedsiębiorstw, zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz sprzętu produkcyjnego w celu 

wprowadzenia na rynek nowych i/lub ulepszonych produktów/usług. Dofinansowaniem 

zostaną objęte także przedsięwzięcia służące rozwojowi produktów i usług opartych na 

nowoczesnych technologiach informacyjno – komunikacyjnych. Środki finansowe zostaną 

przeznaczone na wsparcie MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów i usług cyfrowych, 

w tym również na unowocześnienie ich zaplecza technicznego. Ważnym obszarem wsparcia 

będzie także rozwój infrastruktury związanej z wykorzystywaniem nowych technologii 

gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i udostępniania danych oraz zakup licencji na 

oprogramowanie i sprzęt teleinformatyczny będących elementem kompleksowych działań 

modernizacyjnych bazy technologicznej firm. Ponadto pomoc finansowa zostanie skierowana 

na szersze wykorzystanie sprzedaży internetowej w działalności handlowej (aplikacje takie 

jak e-handel). W ramach Działania planuję się również wsparcie dostępu przedsiębiorstw do 

kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych przyczyniających się do 

zwiększenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (decyzję w tym 

zakresie podejmie Zarząd Województwa Lubuskiego) Zastosowanie instrumentów 

finansowych wpłynie na zwiększenie efektywności środków publicznych zaangażowanych w 

instrumenty finansowe, poprawi efektywność oraz zwiększy skalę działania podmiotów. 

Dofinansowanie MŚP powinno przyczynić się do zwiększenia aktywności inwestycyjnej 

przedsiębiorstw, do zwiększenia skali prowadzonej działalności, tworzenia nowych miejsc 

pracy, a także wzrostu produkcji sprzedanej oraz potencjału rynkowego województwa.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Typ I Wdrożenie wyników prac B+R.  

Typ II Wsparcie inwestycyjne MŚP.  

Typ III Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój 

instrumentów finansowych.  

Typów projektów nie można łączyć.  

IZ RPO– L2020 może zawęzić zakres naboru wniosków do wybranego/ych typu/typów 

projektu.  

 

Typ beneficjentów  

 przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),  

 partnerstwa/zrzeszenia MŚP  

 podmiot wdrażający instrument finansowy.  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw (tzw. „inwestycja początkowa”33), w tym wdrożenie 

wyników prac B+R zgodnie z mapą pomocy regionalnej34  

45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa:  

55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.  

Pomoc na doradztwo – 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.  

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne - 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.  

Pomoc de minimis – 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

- wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych w działalności przedsiębiorstw – 

projekty poniżej 10 mln zł całkowitej wartości w przypadku wsparcia w formie dotacji 

- wsparcie inwestycyjne MŚP – nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Zastosowanie instrumentów finansowych powinno być rozważone w przypadku wsparcia 

inwestycji, które są potencjalnie finansowo wykonalne. Decyzja o dokonaniu wkładu z 

programu operacyjnego do instrumentu finansowego oparta zostanie o wyniki oceny ex ante 

zgodnie z art. 37 Rozporządzenia UE 1303/2013. Badanie zostało przeprowadzone w I kw. 

2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął wstępne rekomendacje odnoście 

uwzględnienia jej wyników. Szczegóły dotyczące wdrażania IF zostaną doprecyzowane w 

późniejszym terminie. W związku z tym w 2015 r. nie przewidziano konkursów dotyczących 

IF w ramach OP 1.  

 

 

 

2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest zwiększone zastosowanie systemów teleinformatycznych w 

administracji publicznej. Zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych służy 

wspieraniu innowacyjności, rozwojowi gospodarczemu zwiększeniu przejrzystości i 

efektywności administracji, oraz wzmocnieniu aktywności i zaangażowania obywateli w 

życie publiczne. Wsparcie zostanie skierowane na przedsięwzięcia związane z rozwojem 

elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji, e-zdrowia, e-learning, e-

integracji i e-kultury. Zdolność administracji publicznej do realizacji zadań publicznych drogą 

elektroniczną jest istotnym czynnikiem poprawy jakości funkcjonowania i uzyskania postępu 

w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego.  

Realizowane będą projekty polegające na udostępnieniu jak najszerszego zakresu usług 

publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiających pełną interakcję z urzędem oraz 

zapewniających powszechny i otwarty dostęp w postaci cyfrowej do zasobów będących w 

posiadaniu instytucji publicznych. Zadania te przyczynią się do przyspieszenia obiegu 

dokumentów związanych z elektronicznym załatwianiem spraw urzędowych, umożliwią 
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załatwienie danej sprawy na odległość oraz ułatwią dostęp klientów do zasobów będących w 

posiadaniu instytucji.  

Dofinansowane będą inwestycje dotyczące archiwizacji cyfrowej oraz udostępniania on-line 

zasobów administracji publicznej, które upubliczniane zostaną za pomocą interoperacyjnych 

systemów teleinformatycznych. Wsparciem objęte zostaną przede wszystkim inwestycje 

dotyczące digitalizacji i udostępniania danych administracji publicznej oraz przedsięwzięcia 

związane z digitalizacją zasobów kulturowych i naukowych.  

Interwencją objęte zostaną również działania w zakresie cyfrowych usług publicznych w 

zakresie ochrony zdrowia.  

Wspierane będą działania związane z rozwojem infrastruktury informatycznej, o ile będzie 

ona warunkowała realizację celów projektu.  

Działania umożliwią dostęp do e-usług publicznych osobom z różnego rodzaju 

niepełnosprawnością.  

Wspierane będą zadania polegające na rozwoju elektronicznych usług publicznych na 

szczeblu regionalnym i lokalnym oraz udostępnianiu informacji sektora publicznego zgodnie 

z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE. Realizowane projekty będą 

polegały na stworzeniu warunków umożliwiających powtórne wykorzystanie informacji 

znajdujących się w zasobach publicznych. Udostępnianie informacji sektora publicznego oraz 

zasobów kultury umożliwią wytworzenie na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez 

podmioty spoza sektora publicznego.  

Priorytetowym zadaniem w realizowanych projektach jest zapewnienie bezpieczeństwa 

świadczonych usług, a także integracja i standaryzacja istniejących i nowopowstałych 

systemów informatycznych.  

Tworzone systemy informatyczne i teleinformatyczne muszą zapewniać interoperacyjność 

pomiędzy istniejącymi i planowanymi e-usługami oraz w ramach różnych komponentów e-

administracji. Projekty muszą realizować zalecenia wynikające z konieczności zapewnienia 

interoperacyjności, zawartych w Europejskiej Strategii Interoperacyjności (EIS), Europejskich 

Ramach Interoperacyjności (EIF) oraz Krajowych Ramach Interoperacyjności.  

Podejmowane działania mają zapewnić bezpieczeństwo przechowywania, przetwarzania i 

przesyłania danych cyfrowych.  

Preferowane są projekty dotyczące uruchamiania usług publicznych on-line, co najmniej na 

poziomie 4 interakcji – Transakcja.  

W wyniku zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych ułatwiony zostanie 

dostęp mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych do zasobów instytucji publicznych. 

Podejmowane działania przyczynią się do upowszechnienia elektronicznego załatwienia 

spraw na odległość, a w efekcie do skrócenia czasu potrzebnego do załatwienia sprawy. 

Realizowane inwestycje powinny pozytywnie wpływać na rozwój przedsiębiorczości i 

uproszczenie procedur administracyjnych.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Udostępnienie informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzenie i 

rozbudowa systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów 

administracji publicznej.  

 

Typ beneficjentów  

 przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa) wyłącznie w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego,  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 spółki prawa handlowego będące własnością JST,  
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 podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia na 

podstawie kontraktu z NFZ (z wyłączeniem MŚP),  

 publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,  

 jednostki naukowe,  

 jednostki badawczo-rozwojowe,  

 instytucje kultury,  

 jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe41,  

 organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i 

stowarzyszenia,  

 pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych,  

 jednostki Policji,  

 jednostki Straży Pożarnej,  

 jednostki Lasów Państwowych  

 

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z Beneficjentami Działania.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

- max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

- max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej  

 

Instrumenty finansowe 

- max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej  

 

 

 

3.1 Odnawialne źródła energii 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cel szczegółowy:  

Zwiększony udział produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego.  

W ramach przedmiotowego Działania wsparciem objęte zostaną przede wszystkim 

przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych źródeł wytwórczych – cieplnych oraz 

wytwarzających energię elektryczną. Do grupy źródeł wytwórczych należy zaliczyć przede 

wszystkim źródła wykorzystujące energię geotermalną, wiatrową, wodną, słoneczną oraz 

energię pochodzącą z biomasy i biogazu. Dzięki realizacji inwestycji w tym zakresie 
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zwiększy się liczba nowych instalacji OZE oraz wzrośnie poziom produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych, co będzie miało istotny wpływ na wzmocnienie lokalnego bezpieczeństwa 

energetycznego oraz wzrost nowych mocy wytwórczych.  

Pomoc finansowa skierowana zostanie również na działania związane z budową instalacji do 

produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej oraz trzeciej generacji), a także rozbudowę i 

modernizację elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.  

Inwestycje dotyczące budowy oraz modernizacji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych 

średniego oraz niskiego napięcia umożliwią przyłączanie jednostek wytwórczych OZE do 

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.  

Realizacja projektów w ramach przedmiotowego Działania będzie uzależniona od potencjału 

regionu dla różnych obszarów OZE oraz ich oddziaływania na środowisko, które zostały 

określone w Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego. Zadania inwestycyjne powinny 

być zgodne z zapisami powyższej Strategii, w szczególności z Celem strategicznym CS2. 

Wzrost udziału czystej energii.  

Wśród typów działań przewidzianych w ramach Działania 3.1 należy zaliczyć wytwarzanie 

energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń powietrza związanej z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Typ 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  

Typ II: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego 

oraz niskiego napięcia  

Typ III: Budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej 

generacji  

IZ RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu, może zawęzić zakres naboru 

do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów.  

 

Typ beneficjentów  

 Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)  

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia  

 Spółki prawa handlowego będące własnością JST  

 Uczelnie/szkoły wyższe  

 Jednostki naukowe  

 Jednostki badawczo-rozwojowe  

 Instytucje kultury  

 Operatorzy systemu dystrybucyjnego  

 Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych  

 Rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą  

 Grupy producentów rolnych  

 Jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego)  

 Organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze)  

 Rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 

r. o rybactwie śródlądowym) prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą  

 Organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym 

stowarzyszenia i fundacje  
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W ramach Działania 3.1 projekty będą realizowane również na zasadzie partnerstwa z 

udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów  

O środki mogą ubiegać się również jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach 

obowiązujących dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów beneficjentów.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej,  

- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą 

publiczną,  

- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów generujących dochód  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Obszary niezbędnej interwencji w zakresie zastosowania instrumentów finansowych, ich 

rodzaju oraz typów beneficjentów mogących korzystać ze wsparcia zostały określone w 

badaniu, które miało na celu zdiagnozowanie i wskazanie nieprawidłowości rynku 

utrudniających podmiotom dostęp do finansowania zewnętrznego inwestycji. IF zastosowane 

zostaną w całości wsparcia przewidzianego w PI 4a  

 

 

 

3.4 Kogeneracja 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem szczegółowym Działania jest zwiększony udział energii wytwarzanej w kogeneracji.  

Pomocą zostaną objęte projekty polegające na budowie lub przebudowie jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji, budowie lub 

przebudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej 

kogeneracji z OZE, a także działania dotyczące budowy lub przebudowy jednostek 

wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami 

wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji. Środki finansowe przekazane zostaną na 

wsparcie nowych oraz istniejących już instalacji, które wymagają lub mogą wymagać 

modernizacji. Ponadto planuje się dofinansowanie inwestycji dotyczących budowy przyłączeń 

do sieci ciepłowniczej oraz elektroenergetycznej dla powyższych typów inwestycji.  

Rezultatem przeprowadzonych działań będzie powstanie efektywnych źródeł wytwórczych, 

które umożliwią wydajne wykorzystanie lokalnych paliw, w tym OZE. Pomoc będzie 

dotyczyła obiektów, w których występuje jednoczesne duże zapotrzebowanie na energię 

elektryczną i ciepło, przede wszystkim budynków biurowych, hoteli, basenów, szpitali oraz 

obiektów mieszkalnych.  
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Przykładowe rodzaje projektów  

Typ I: Budowa źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub 

przebudowa jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe  

Typ II: Budowa przyłączeń do sieci*  

IZ RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu, może zawęzić zakres naboru 

do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów.  

* Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I w połączeniu z działaniami 

wpisującymi się w typ II projektów.  

 

Typ beneficjentów  

 Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)  

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia  

 Spółki prawa handlowego będące własnością JST  

 Państwowe Jednostki Budżetowe  

 Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych  

 Uczelnie/szkoły wyższe  

 Jednostki naukowe  

 Jednostki badawczo-rozwojowe  

 Instytucje kultury  

 Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych  

 Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący 

inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o 

poprawę efektywności energetycznej (EPC Energy Performance Contracting), o ile 

zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-

L2020  

 

O środki mogą ubiegać się jednostki tworzące związki ZIT na warunkach obowiązujących dla 

wszystkich wymienionych w Działaniu typów beneficjentów.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej,  

- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą 

publiczną,  

- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów generujących dochód  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Obszary niezbędnej interwencji w zakresie zastosowania instrumentów finansowych, ich 

rodzaju oraz typów beneficjentów mogących korzystać ze wsparcia zostały określone w 

badaniu, które miało na celu zdiagnozowanie i wskazanie nieprawidłowości rynku 
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utrudniających podmiotom dostęp do finansowania zewnętrznego inwestycji. IF zastosowane 

zostaną w całości wsparcia przewidzianego w PI 4g.  

 

 

 

4.2 Gospodarka odpadami 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Za cel szczegółowy przyjęto zmniejszony poziom odpadów komunalnych podlegających 

składowaniu na terenie województwa lubuskiego.  

Realizacja celu szczegółowego przyczyni się do uporządkowania gospodarki odpadami 

komunalnymi oraz innymi, w tym niebezpiecznymi, na obszarze województwa.  

Projekty przewidziane do wsparcia pozwolą na pobudzenie rozwoju infrastruktury niezbędnej 

do gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w 

tym przede wszystkim na zmniejszenie masy odpadów komunalnych podlegających 

składowaniu na rzecz innych form zagospodarowania oraz osiągnięcie odpowiednich 

poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu co najmniej 4 frakcji odpadów 

komunalnych (papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych).  

Interwencja umożliwi uporządkowanie gospodarki odpadami zgodnie z dyrektywami UE 

(Ramową Dyrektywą o odpadach i Dyrektywą składowiskową) oraz planami inwestycyjnymi 

w zakresie gospodarki odpadami, zatwierdzanymi przez Ministra Środowiska, w tym pozwoli 

na znaczne zwiększenie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

odpadów.  

W tym kontekście istotny wydaje się również efekt ekologiczny interwencji, pozwalający 

zmniejszyć presję na środowisko związaną z funkcjonowaniem sektora gospodarki odpadami 

na terenie województwa.  

Wsparcie w ramach Działania 4.2 będzie udzielane w formie dotacji.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Typ I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO)  

Typ II: Kompleksowe inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami innymi niż 

komunalne (w tym zadania związane z recyklingiem)  

Typ III: Poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi  

IZ RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu, może zawęzić zakres naboru 

do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów.  

 

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i 

porozumienia  

 Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną  

 Spółki prawa handlowego będące własnością JST  

 Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym 

realizujący zadania ujęte w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami  

 

O środki mogą ubiegać się jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach obowiązujących 

dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów beneficjentów.  

 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. lubuskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 06.2015. 

 

17 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów generujących dochód  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cel szczegółowy, to zwiększona liczba mieszkańców regionu korzystających z oczyszczalni 

ścieków.  

W wyniku realizacji Działania 4.3 poprawie ulegnie stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

(efekty obejmą obiekty już istniejące oraz powstanie nowej infrastruktury). Należy 

podkreślić, że projekty będą dotyczyły określonych obszarów aglomeracji, jak i 

indywidualnych rozwiązań na terenach zabudowy rozproszonej w granicach danej 

aglomeracji, co pozwoli na kompleksową realizację ustalonego celu, wypełniając w ten 

sposób zobowiązania wynikające z prawa unijnego, tj. Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 

r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywy ściekowej). 

Przeprowadzone w ramach Działania 4.3 przedsięwzięcia inwestycyjne pozwolą na 

zmniejszenie znacznych dysproporcji pomiędzy rozwojem systemu wodociągowego, a 

kanalizacyjnego, szczególnie na obszarach wiejskich, w tym na zwiększenie odsetka ludności 

korzystającej z oczyszczalni ścieków, a także na poprawę stanu istniejących wód. Realizacja 

projektów w ramach przedmiotowego Działania będzie miała pozytywny wpływ na komfort 

życia mieszkańców województwa oraz na poprawę spójności terytorialnej regionu.  

Wsparcie w ramach Działania 4.3 będzie udzielane w formie dotacji.  

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 

10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK)  

Typ II: Kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczania ścieków w 

terenach zabudowy rozproszonej (budowa przydomowych lub przyzakładowych oczyszczalni 

ścieków – na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie 

niezasadna) – tylko w granicach aglomeracji.  

Typ III: Budowa i modernizacja linii wodociągowych (systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i 

stacje uzdatniania wody) w ramach kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowej* 

lub gdy na danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna lub uregulowana gospodarka 

ściekowa (w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM).  
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Typ IV: Zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-

pomiarowe), zakupu i remontu urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu 

i przesyłowi wody  

*Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu III w połączeniu z działaniami 

wpisującymi się w typ I.  

IZ RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu, może zawęzić zakres naboru 

do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów.  

 

Typ beneficjentów  

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i 

porozumienia  

 Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną  

 Spółki prawa handlowego będące własnością JST  

 Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)  

 Państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu 

środowiska  

 

O środki mogą ubiegać się jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach obowiązujących 

dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów beneficjentów.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów generujących dochód.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

4.5 Kapitał przyrodniczy regionu 

Poddziałanie 4.5.1 -Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą 

ZIT  

Poddziałanie 4.5.2 -Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cel szczegółowy Działania, to ochrona różnorodności biologicznej regionu.  

Zadania prowadzone w ramach Działania 4.5 przyczynią się do powstrzymania procesu utraty 

różnorodności biologicznej, ponadto w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych na 

poziomie lokalnym i regionalnym będą również wzmacniać potencjał rozwoju gospodarczego 

i społecznego. Działania nakierowane będą na zachowanie siedlisk i gatunków oraz 

odtworzenie ich tam, gdzie zostały zdegradowane.  
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Istotnym elementem prowadzonych w tym obszarze działań będą również przedsięwzięcia z 

zakresu zielonej infrastruktury, które pozwolą na rozwój infrastruktury związanej z 

właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo. 

Budowa zielonej infrastruktury z jednej strony zapewni lepszą ochronę wartości 

przyrodniczych, a jednocześnie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych 

obszarów.  

Biorąc pod uwagę, iż prawidłowo prowadzona ochrona środowiska, oprócz działań 

infrastrukturalnych, wymaga również podnoszenia świadomości ekologicznej oraz zmiany 

postaw i zachowań ludzi na bardziej ekologiczne, będą mogły być realizowane działania 

informacyjno-edukacyjne.  

Województwo lubuskie posiada istotny kapitał przyrodniczy (lasy, akweny wodne, rzeki oraz 

liczne obszary chronionego krajobrazu), który istotnie wpływa na podniesienie jakości życia 

tutejszych mieszkańców, m.in. z tego powodu walory przyrodnicze województwa wymagają 

wsparcia.  

Najważniejszym elementem realizowanych przedsięwzięć będzie aspekt ochrony przyrody, 

który będzie musiał być ujęty w projektach objętych pomocą w ramach Działania 4.5.  

Kapitał przyrodniczy ma bezpośredni wpływ na stan środowiska, równocześnie należy 

pamiętać, że jest on również czynnikiem sprzyjającym rozwojowi regionalnej turystyki, co 

dodatkowo podkreśla wagę pomocy w tym obszarze.  

Realizacja zadań wpisujących się ww. cel szczegółowy podniesie atrakcyjność regionalnej 

oferty turystyczno-wypoczynkowej i rekreacyjnej, powodując oczekiwany wzrost liczby 

korzystających z obiektów i terenów służących turystyce i rekreacji.  

Wsparcie w ramach Działania 4.5 będzie udzielane w formie dotacji.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Typ I: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych  

Typ II: Rozwój infrastruktury użytku publicznego służącej wyeliminowaniu presji ruchu 

turystycznego na obszary i gatunki chronione  

Typ III: Realizacja projektów w zakresie tworzenia centrów ochrony różnorodności 

biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime  

Typ IV: Budowa oraz modernizacja infrastruktury związanej z ochroną, a także 

przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków  

Typ V: Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na 

obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach 

Natura 2000) oraz opracowywanie planów/programów ochrony dla obszarów cennych 

przyrodniczo  

Typ VI: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich 

działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych*  

IZ RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu, może zawęzić zakres naboru 

do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów.  

* Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I, II, III, IV, V w połączeniu z 

działaniami wpisującymi się w typ VI.  

 

Typ beneficjentów  

Poddziałanie 4.5  

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i 

porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których 

podmiotem założycielskim jest JST  

 Spółki prawa handlowego będące własnością JST  

 Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)  
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 Organizacje pozarządowe  

 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne  

 Państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu 

środowiska  

 Uczelnie/szkoły wyższe  

 Jednostki naukowe  

 Jednostki badawczo-rozwojowe  

 

Poddziałanie 4.5.1 - 

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i 

porozumienia  

 Spółki prawa handlowego będące własnością JST  

 Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)  

 Organizacje pozarządowe  

 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne  

 Państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu 

środowiska  

 Uczelnie/szkoły wyższe  

 Jednostki naukowe  

 Jednostki badawczo-rozwojowe  

Beneficjentami Poddziałania obejmującego projekty realizowane poza formułą ZIT mogą być 

wnioskodawcy z MOF Gorzowa Wlkp.  

 

Brak możliwości uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT.  

 

Poddziałanie 4.5.2 - 

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i 

porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których 

podmiotem założycielskim jest JST  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej,  

- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą 

publiczną,  

- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów generujących dochód.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w 

powiatowych urzędach pracy 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest zwiększenie mobilności na rynku pracy. Działanie będzie mogło być 

wdrażane przez wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

Warunkiem niezbędnym dla poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu jest 

podniesienie jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki: pracowników przedsiębiorstw i 

osób pozostających bez zatrudnienia. Dzięki temu wzrastać będzie konkurencyjność 

przedsiębiorstw działających w regionie oraz wzrosną szanse zdobycia zatrudnienia. Aby 

osiągnąć te cele, wsparcie realizowane będzie w kierunkach zapewniających rozwój 

województwa, jak również eliminowane będą bariery ograniczające aktywność na rynku 

pracy. Priorytetowo traktowane będą: praktyczne formy wsparcia, automatycznie dające – 

oprócz umiejętności – doświadczenie w pracy zawodowej; popytowy system udzielania 

pomocy pozwalający na trafniejszy dobór form wsparcia, zgodny z potrzebami rynku pracy 

oraz jak najszersza współpraca międzysektorowa zapewniająca szeroką gamę rozwiązań 

sytuacji problemowych.  

W ramach Działania 6.2 wsparcie skierowane jest do osób po 29 roku życia. Wsparcie 

skupiać się będzie przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które doświadczają 

największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Ponadto 

wsparcie skierowane jest do osób, które nie posiadają doświadczenia zawodowego oraz 

kwalifikacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia, kobiety (w tym zwłaszcza matki 

samotnie wychowujące dzieci), osoby starsze (po 50. roku życia), mające trudności z 

dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki, a także osoby z 

niepełnosprawnościami, poszukujące zatrudnienia na otwartym rynku pracy.  

Niezbędnym mechanizmem wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia jest zwłaszcza 

identyfikacja potrzeb klientów instytucji rynku pracy oraz diagnozowanie możliwości ich 

rozwoju zawodowego.  

Wspieranie osób pozostających bez pracy, niezarejestrowanych w powiatowych urzędach 

pracy jest niezbędne z uwagi na fakt, iż ww. grupa jest często pomijana podczas rekrutacji w 

projektach kierowanych do szeroko pojętej grupy osób niepracujących. Dzieje się tak, gdyż 

osoby z ww. grupy nie widnieją w rejestrach powiatowych urzędów pracy, dlatego znacznie 

trudniej dotrzeć ze wsparciem do tej grupy. Oferowane w ramach Działania wsparcie 

umożliwi aktywizację zawodową osób z grup najbardziej zmarginalizowanych.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

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):  

 identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez 

zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb 

szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,  

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu 

zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo 
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zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia 

lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.  

 

II. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę 

uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:  

nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu 

umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),  

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:  

nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w 

zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,  

wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do 

zatrudnienia.  

 

IV. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i 

geograficznej:  

wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem 

zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub 

kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,  

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:  

niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i 

utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

 

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych 

przepisów,  

 instytucje rynku pracy,  

 instytucje otoczenia biznesu (IOB),  

 podmioty ekonomii społecznej.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  
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95 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 50 tys. zł.  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania)  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

do uzupełnienia  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest poprawa zdolności do samozatrudnienia osób pozostających bez pracy.  

Rozwój przedsiębiorczości stanowi jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu i 

podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa.  

Zdecydowaną większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa – które jako największą barierę 

wskazują: brak lub utrudniony dostęp do środków na rozpoczęcie działalności.  

Skuteczność i efektywność wsparcia uzależniona jest od wielu czynników m.in.:  

dywersyfikacji instrumentów i źródeł finansowania;  

kompleksowość i adekwatność wsparcia zarówno o charakterze doradczym jak i 

szkoleniowym;  

możliwości dodatkowego wsparcia doradczego i finansowego dla firm w początkowym 

okresie działalności (wsparcie pomostowe);  

korelacja wsparcia z popytem zgłaszanym ze strony rynkowej (branża, zawód, dany rodzaj 

działalności).  

 

Pomoc o charakterze bezzwrotnym (dotacja) skierowana będzie – w głównej mierze – do 

osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, których 

możliwości uzyskania kapitału na warunkach rynkowych są poważnie ograniczone.  

Zwrotna pomocy finansowa (instrumenty inżynierii finansowej), stwarzająca możliwość 

reinwestowania środków (pożyczki, poręczenia) uruchomiona zostanie wobec pozostałych 

odbiorców, w głównej mierze osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób bezrobotnych 

i biernych zawodowo spoza grup będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

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:  

 bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 6-

krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na osobę,  

 usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i 

grupowe),  
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 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.  

 

II. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

pozostających bez zatrudnienia poprzez  

instrumenty finansowe o wartości do 45 tys zł, takie jak:  

 preferencyjne pożyczki,  

 granty zwrotne (repayable grants),  

 poręczenia dla kredytów z sektora komercyjnego,  

 usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i 

grupowe).  

 

Wsparcie koncentrować się będzie na obszarach o podwyższonym wskaźniku bezrobocia. 

Obszary takie wskazywane będą corocznie przez Instytucję Pośredniczącą w Planie działania 

lub równoważnym, rocznym dokumencie wdrożeniowym.  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych 

przepisów,  

 instytucje rynku pracy,  

 instytucje otoczenia biznesu (IOB),  

 podmioty ekonomii społecznej,  

 podmiot wdrażający instrument finansowy.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95 % - typ projektu: bezzwrotne wsparcie (dotyczy części budżetu projektu pomniejszonego o 

środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej) 85 % - typ projektu: instrumenty inżynierii 

finansowej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  
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Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Instrumenty finansowe 

Pośrednicy finansowi:  

podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej, w szczególności banki krajowe, 

zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, banki spółdzielcze, podmioty, 

które nie działają w celu osiągnięcia zysku, lub przeznaczają zyski na cele statutowe, służące 

tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek,  

konsorcja powyższych podmiotów.  

Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz najważniejsze warunki przyznawania  

 preferencyjne pożyczki dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo, planujących 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, spoza grup będących w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy,  

granty – uzupełnione po badaniu inżynierii finansowej  

W raporcie z badania dotyczącego stosowania instrumentów finansowych (IF) 

rekomendowane jest stosowanie IF w PI 8iii.  

 

 

 

6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest wzrost aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z 

powodu opieki nad małymi dziećmi.  

Grupą znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy są kobiety powracające na 

rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem. Brak dostępu do 

usług opiekuńczych dla osób bezwzględnie ich potrzebujących (dzieci głównie dzieci do lat 

trzech), odpowiednich systemów urlopowych i elastycznych form zatrudnienia dla obojga 

rodziców często utrudnia kobietom uczestniczenie w rynku pracy lub podjęcie pracy w 

pełnym wymiarze czasu. Dlatego niezwykle ważne jest stworzenie warunków do godzenia ról 

rodzinnych i zawodowych. Interwencja w ramach Działania realizowana będzie m.in. poprzez 

wsparcie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

I Typ – 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 lat 3 przyczyniających się do 

zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach.  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych 

przepisów,  
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 instytucje rynku pracy,  

 podmioty ekonomii społecznej,  

 podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób 

wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym  

 jednostki pomocy społecznej),  

 szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy 

prowadzące.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 

 

 

 

6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest dostosowanie przedsiębiorstw i ich pracowników do zmian 

zachodzących w gospodarce.  

Wskaźnik zatrudnienia w regionie jest w znacznej mierze tworzony przez przedsiębiorców z 

sektora MŚP. W celu przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia wywołanego zmianami 

zachodzącymi w gospodarce, należy w zarządzaniu procesami adaptacyjnymi i 

modernizacyjnymi wspomóc przedsiębiorstwa. Jak wynika z analizy SWOT przedsiębiorcy, 

w szczególności mikroprzedsiębiorcy, mają utrudniony dostęp do zewnętrznego 

finansowania, w tym do inwestowania w poprawę jakości i umiejętności swojej kadry 

pracowniczej. Procesy adaptacyjne w przedsiębiorstwach wiążą się bezpośrednio z 

koniecznością ciągłej aktualizacji, podnoszenia i zmiany kwalifikacji oraz umiejętności 

pracowników. Dla właściwego ukierunkowania wsparcia, tj. poprawy jakości kadr konieczna 

jest odpowiednia identyfikacja potrzeb i trendów obecnych na rynku pracy. Odpowiedzią na 

tego typu problemy jest zastosowanie podejścia popytowego, w którym to przedsiębiorca 

decyduje o tematyce szkoleń (tzw. Podmiotowe Systemy Finansowania). Tego rodzaju 

podejście uzależnione jest od funkcjonowania bazy podmiotów oferujących szkolenia (rejestr 

usług rozwojowych). Takie wsparcie udzielane będzie bezpośrednio przedsiębiorcy w formie 

częściowej refundacji kosztów usługi. Dzięki popytowemu systemowi dystrybucji usług 

rozwojowych zapewniony zostanie właściwy dobór narzędzi do potrzeb przedsiębiorców. 

Pozwoli to na przekazanie w ręce przedsiębiorców możliwości swobodnego wyboru 
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podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji 

swoich pracowników oraz zapewni możliwość dokonania oceny świadczonych usług 

rozwojowych, co pozwoli na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb ostatecznych 

odbiorców.  

Interwencja EFS zostanie skoncentrowana przede wszystkim na sektorach o najwyższym 

potencjale do generowania nowych miejsc pracy (tzw. firmach szybkiego wzrostu), jak też na 

pracownikach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (np. osobach 

starszych, pracownikach o niskich kwalifikacjach- Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby 

posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 (zgodnie z ISCED 2011 (UNESCO)) 

włącznie. Sektory, o których mowa wyżej będą wskazywane w oparciu o regionalne badania i 

analizy oraz będą wynikać z regionalnych inteligentnych specjalizacji (z uwzględnieniem 

jednolitej metodologii określania sektorów na podstawie danych dostępnych w ramach 

statystyki publicznej). Zgodnie z Inicjatywą w zakresie zielonego zatrudnienia, przejście na 

przyjazną dla środowiska gospodarkę będzie miało istotny wpływ na zapotrzebowanie na 

umiejętności i przełoży się na zwiększone zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 

pracowników w rozwijającym się przemyśle środowiskowym, na podnoszenie kwalifikacji 

pracowników we wszystkich sektorach i przekwalifikowanie zawodowe pracowników w 

sektorach zagrożonych restrukturyzacją. W związku z powyższym, oraz mając na uwadze 

inteligentne specjalizacje regionu, tj. technologie i usługi środowiskowe, preferowane będą 

szkolenia i kursy związane z zieloną gospodarką i rozwojem „zielonych umiejętności”  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

I Typ – wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji 

usług rozwojowych;  

II Typ – dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) 

odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji 

usług rozwojowych.  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  

 związki zawodowe,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych 

przepisów,  

 instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu (IOB),  

 podmioty ekonomii społecznej,  

 podmioty działające w obszarze rynku pracy  

 

Beneficjent będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85% 
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest upowszechnienie aktywizacji zawodowej osób zwolnionych lub 

przewidzianych do zwolnienia.  

Szybko zachodzące zmiany na polskim rynku pracy wymuszają potrzebę natychmiastowej 

reakcji w zakresie kompleksowego i elastycznego wsparcia w przypadku zwolnień 

pracowników. Największe korzyści w obszarze łagodzenia negatywnych skutków 

restrukturyzacji zatrudnienia w MŚP dla wszystkich uczestników tego procesu, czyli osób 

tracących pracę, restrukturyzowanych firm oraz otoczenia społeczno-gospodarczego dadzą 

projekty typu outplacement. Wsparciem zostaną objęte przedsiębiorstwa przechodzące 

procesy restrukturyzacyjne oraz pracownicy zagrożeni utratą zatrudnienia (lub będący w 

okresie wypowiedzenia), jak również osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy. Interwencja w zakresie szkoleń i kursów zostanie skoncentrowana przede wszystkim 

na sektorach o najwyższym potencjale do generowania nowych miejsc pracy (tzw. firmach 

szybkiego wzrostu) z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i dotychczasowych 

kwalifikacji osób, dla których planowana jest pomoc. Sektory, o których mowa wyżej będą 

wskazywane w oparciu o regionalne badania i analizy oraz będą wynikać z regionalnych 

inteligentnych specjalizacji. Mając na uwadze inteligentne specjalizacje regionu, tj. 

technologie i usługi środowiskowe, preferowane będą szkolenia i kursy związane z zieloną 

gospodarką i rozwojem „zielonych umiejętności”  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

I Typ – Wsparcie MMSP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i ich pracowników 

poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące:  

 doradztwo zawodowe;  

 poradnictwo psychologiczne,  

 pośrednictwa pracy,  

 szkolenia i kursy zawodowe,  

 staże i praktyki zawodowe,  

 subsydiowane zatrudnienie,  

 bon na zasiedlenie.  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 organizacje pozarządowe,  
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 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych 

przepisów,  

 instytucje rynku pracy,  

 instytucje otoczenia biznesu (IOB),  

 podmioty ekonomii społecznej.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy 

oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez 

osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, w szczególności 

osoby 50+  

Zmieniająca się struktura demograficzna oraz idące za nią zmiany w przepisach krajowych 

dotyczących określenia minimalnego wieku emerytalnego wymuszają konieczność podjęcia 

działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców 

regionu. W tym zakresie istotne jest stworzenie odpowiedniego zabezpieczenia zdrowotnego, 

m.in. poprzez zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu 

zdrowia osób aktywnych zawodowo. Aby redukować niekorzystne zjawiska z tym związane, 

planuje się wdrożenie programów kierowanych do osób zagrożonych przerwaniem 

aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych. Interwencja w tym obszarze ma na celu 

poprawę stanu zdrowia osób pracujących oraz dostosowanie stanowiska pracy(by dalsze 

wykonywanie obowiązków służbowych nie pogarszało stanu zdrowia pracownika) albo 

zmianę kwalifikacji zawodowych (w celu podjęcia aktywności zawodowej w obszarze lepiej 

odpowiadającym możliwościom zdrowotnym), co będzie mieć bezpośredni wpływ na 

wyrównanie szans na rynku pracy i realne wydłużenie aktywności zawodowej. Wspierane 

będą działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz wczesna diagnostyka i specjalistyczne 
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leczenie (w tym rehabilitacja) w zakresie chorób mających największy wpływ na aktywność 

zawodową. Ponadto, planowane jest wdrożenie programów w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) dotyczących w szczególności chorób najczęściej 

obserwowanych w regionie oraz wynikających ze specyficznych uwarunkowań regionalnych. 

Wspierane będą także działania w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, ułatwiające powrót 

rekonwalescentów na rynek pracy. Wobec osób, które nie są w stanie ze względów 

zdrowotnych kontynuować zatrudnienia na swoim stanowisku pracy, konieczne jest 

przeprowadzenie programów przekwalifikowania i zmiany stanowiska/miejsca pracy albo 

programów modyfikujących stanowisko pracy w aspekcie negatywnego wpływu na zdrowie, 

by dalsze wykonywanie obowiązków służbowych nie pogarszało stanu zdrowia pracownika. 

Wsparcie będzie kierowane do osób w wieku aktywności zawodowej, a w przypadku działań 

zdrowotnych, do osób narażonych na ryzyko wystąpienia chorób oraz określonych w 

poszczególnych programach profilaktycznych. W programach zdrowotnych dotyczących 

rehabilitacji będą brać udział zarówno pracujący, jak i osoby bez zatrudnienia, które dzięki 

rehabilitacji będą mogły powrócić na rynek pracy.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

I. Wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności na 

wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, psychicznych, układu kostno-

mięśniowo-stawowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych (raka jelita grubego, 

szyjki macicy, piersi), w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne, 

np. poprzez:  

 niezbędne usługi zdrowotne;  

 nawiązywanie i utrzymywanie współpracy wysokospecjalistycznych ośrodków z POZ 

i szpitalami ogólnymi;  

 działania szkoleniowo-edukacyjne dla osób współpracujących z POZ;  

 weryfikacja i ewaluacja skuteczności programów;  

 w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi 

kwalifikowalności).  

 

II. Wdrożenie programów zdrowotnych dot. chorób będących specyficznym problemem 

zdrowotnym regionu, np. poprzez:  

 niezbędne usługi zdrowotne;  

 zwrot kosztów dojazdu na badanie;  

 działania informacyjne i szkoleniowe dla grup docelowych i personelu medycznego 

zaangażowanego w realizację programu  

 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:  

 niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne;  

 zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją;  

 działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do 

osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;  

 działania szkoleniowe skierowane w szczególności do podmiotów świadczących 

usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ;  
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 w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi 

kwalifikowalności).  

 

IV. Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników 

ryzyka w miejscu pracy, wdrażanych w oparciu o pogłębioną analizę występowania 

niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy (w tym realizacja szkoleń i 

programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach 

negatywnie wpływających na zdrowie), np. poprzez:  

 niezbędne usługi zdrowotne;  

 zwrot kosztów dojazdu na badanie;  

 działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do 

osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;  

 działania szkoleniowe skierowane w szczególności do lekarzy medycyny pracy i POZ, 

psychologów, pracowników PIS, PIP i BHP;  

 w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi 

kwalifikowalności.  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych 

przepisów,  

 instytucje rynku pracy,  

 instytucje otoczenia biznesu (IOB),  

 podmioty ekonomii społecznej,  

 instytucje lub podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia,  

 podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób 

wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy 

społecznej).  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania)  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  
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Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 

 

 

 

7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym.  

Uzasadnienie: W ramach działania realizowane będą projekty wspierające grupy 

marginalizowane (z wyłączeniem społeczności Romskiej), w ramach których będzie 

oferowane kompleksowe wsparcie osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w 

społeczeństwie. Wsparcie kierowane do tych osób będzie zakładać obowiązkowe 

przeprowadzenie indywidualnej diagnozy społeczno-zawodowej dla poszczególnych 

uczestników i dostosowanie do jej wyników wsparcia aktywizującego zawodowo i 

społecznie. Wskazane są projekty realizowane na obszarach ponadprzeciętnego poziomu 

wykluczenia społecznego, charakteryzujących się niekorzystnymi wskaźnikami w zakresie 

dochodów własnych gmin per capita, odsetka bezrobotnych w liczbie ludności  

w wieku produkcyjnym oraz odsetka gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną, a 

także społeczności zlokalizowanych na terytoriach zdegradowanych przestrzennie i 

społecznie obszarach miejskich (dotyczy wyłącznie projektów komplementarnych do 

interwencji prowadzonej w ramach PI 9b w zakresie kompleksowej rewitalizacji).  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Typ 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:  

 rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,  

 poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i 

zawodowej,  

 kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i 

kompetencji zawodowych,  

 poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,  

 staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,  

 wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form 

aktywizacji społecznej,  

 inne.  

 

Typy projektów mogą ulec zmianie, ze względu na Krajowe wytyczne w zakresie zasad 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w perspektywie 2014-2020.  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  
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 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych 

przepisów,  

 instytucje rynku pracy,  

 podmioty ekonomii społecznej,  

 podmioty działające w obszarze rynku pracy,  

 podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych 

ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 50 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania) 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

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 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Poddziałania jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym.  

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację wsparcia skierowanego do osób, wobec których 

typowe instrumenty aktywizacji zawodowej są niewystarczające głównie ze względu na 

wielowymiarowość społecznych problemów, które je bezpośrednio dotykają. W ramach 

Działania przewiduje się realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, które, poprzez udział w zajęciach i warsztatach 

prowadzonych w ramach centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, 

zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, nabędą umiejętności 

radzenia sobie z problemami, pełnienia ról społecznych i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych oraz samodzielnego poruszania się po otwartym rynku pracy. W miejscach, 
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gdzie podmioty integracji społecznej nie występują, bądź ich ilość albo rodzaj wsparcia, jakie 

oferują, jest nieadekwatny do potrzeb społeczeństwa, przewidywane jest zakładanie takich 

podmiotów. Diagnoza sytuacji w województwie wykazała, że istnieje nagląca potrzeba, by 

zwiększyć w regionie liczbę podmiotów integracji społecznej (z wyjątkiem WTZ), bowiem 

jednostki te udzielają kompleksowej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym. Ważne w tym kontekście jest także poszerzenie oferty wsparcia i podniesienie 

jakości oferowanych usług istniejących podmiotów.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

I. Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, 

klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających 

na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest 

działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.  

II. Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej169 tj. centrów integracji 

społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów 

działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem 

nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych 

placówkach.  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych 

przepisów,  

 instytucje rynku pracy,  

 podmioty ekonomii społecznej,  

 podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób 

wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy 

społecznej).  

 

Beneficjentami Poddziałania obejmującego projekty realizowane poza formułą ZIT 

mogą być wnioskodawcy z MOF Gorzowa Wlkp.  
Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT Zielona Góra 

wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 50 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania)  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  
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Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

7.5 Usługi społeczne 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Interwencja w ramach PI 9iv opierać się będzie na usługach społecznych ogólnego interesu 

polegających na wsparciu rodziny, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

W zakresie wsparcia rodziny (w tym dzieci i młodzieży) znajdą się usługi pomocy 

środowiskowej, usługi wspierające i interwencyjne ukierunkowane na wspieranie rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcją i niewydolnością wychowawczą we 

właściwym pełnieniu ich funkcji. Niezbędne jest także wsparcie podmiotów oferujących 

usługi interwencyjne, tj. np. wsparcie dla tworzenia, adekwatnie do potrzeb lokalnych, 

nowych miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej i domach dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży oraz powstawania nowych ośrodków interwencji kryzysowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem ośrodków interwencji kryzysowej z miejscami schronienia, 

także dla osób doświadczających przemocy. Usługi interwencji kryzysowej będą świadczone 

jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie 

indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.  

Realizowane będą również działania profilaktyczne w postaci pomocy w opiece i 

wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego, dotyczące wsparcia rodzin z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi w opiece i wychowaniu dzieci w celu uniknięcia 

ich rozdzielenia z rodziną biologiczną i umieszczenia w pieczy zastępczej (przy czym 

działania na rzecz tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w celu zwiększenia udział 

rodziców w rynku pracy nie będą kwalifikowane w ramach OP 7 ze względu na 

uwzględnienie tego rodzaju interwencji w OP 6).  

W zakresie wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej znajdą się usługi kształcenia i doskonalenia 

kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą oraz rozwój usług, towarzyszących 

procesowi usamodzielniania obejmujących zarówno rodziny naturalne (w tym objęte 

nadzorem kuratora), jak i kandydatów na rodziców zastępczych, rodziny zastępcze oraz 

otoczenie w/w osób.  

Równolegle do wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej realizowane będzie wsparcie dla rodzin 

naturalnych, które będzie mieć charakter kompleksowych programów mających na celu 

reintegrację społeczną i w dalszej perspektywie umożliwienie powrotu dziecka do rodziny.  

Dzieci z rodzin, których członkowie uczestniczą w różnych formach aktywizacji społecznej 

zostaną objęte opieką dzienną/świetlicową.  

W zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami i starszych znajdą się usługi opiekuńcze i 

asystenckie, skierowane do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających 

problemów z adaptacją na rynku pracy, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i poza nim.  

Realizacja ww. działań możliwa będzie poprzez organizację nowych i rozwijanie już 

istniejących placówek wsparcia dziennego, mieszkań chronionych/ wspomaganych. Wsparcie 
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będzie dotyczyło usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy - różnego rodzaju 

usługi w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające 

do całkowitego usamodzielnienia dla różnych kategorii osób, oraz usług w mieszkaniach 

wspomaganych – pobyt stały dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, o częściowej lub 

całkowitej niesamodzielności i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych.  

Ponadto, z punktu widzenia budowania społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania 

podmiotowości obywateli, jak również ich aktywizacji w życiu społeczno-zawodowym, 

niezbędne jest zapewnienie wsparcia w postaci poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 

poradnictwa rodzinnego i psychologicznego - ten rodzaj wsparcia będzie mógł być 

realizowany jedynie w połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  

Preferowane będą projekty realizowane przez organizacje pozarządowe we współpracy z 

instytucjami integracji i pomocy społecznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej/ 

przedsiębiorstwami społecznymi, kompleksowe, o ponadlokalnej skali oddziaływania, 

wykorzystujące animację środowiskową i wolontariat.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

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 ograniczyć 

umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, 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, starszych i dzieci), również poprzez tworzenie mieszkań 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;  

IV. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych 

dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

V. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 

poradnictwa rodzinnego i psychologicznego dla osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji 

społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych 

przepisów, instytucje rynku pracy,  

 podmioty ekonomii społecznej,  

 podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób 

wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy 

społecznej).  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 50 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania)  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej  

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty 

realizowane poza formułą ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Poddziałania jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie 

kompetencji uczniów w przedszkolach.  

W ramach Działania realizowane będą projekty przyczyniające się do zwiększenia liczby 

miejsc realizacji wychowania przedszkolnego. Powszechnemu dostępowi do edukacji 

przedszkolnej powinna towarzyszyć wysokiej jakości oferta edukacyjna.  

Do istotnych barier w rozwoju wychowania przedszkolnego zaliczyć można nierównomierną 

sieć placówek wychowania przedszkolnego w województwie. Dlatego szczególnie ważne jest 

wyrównanie dysproporcji w dostępności do przedszkoli pomiędzy obszarami wiejskimi i 

miejskimi.  

Edukacja przedszkolna stanowi podstawę dalszego kształcenia, a dobry start szkolny decyduje 

o dalszych losach edukacyjnych człowieka. W okresie wczesnego dzieciństwa możliwości 

rozwojowe dzieci są największe. Dotyczy to w szczególny sposób dzieci z 

niepełnosprawnościami, u których możliwie wczesna edukacja przedszkolna ma znaczenie 

rehabilitacyjne oraz zapobiega wykluczeniu społecznemu rodziny umożliwiając rodzicom, 

zwłaszcza matkom, aktywność zawodową i pełnienie innych ról społecznych. Ponadto wiek 

przedszkolny jest tym momentem, kiedy najskuteczniej i najłatwiej jest niwelować różnice 

wynikające z wpływu środowiska rodzinnego.  

Jakość edukacji na tym poziomie, różnorodność zajęć i wysokie kwalifikacje kadry 

pedagogicznej w przedszkolach mają bezpośredni wpływ na właściwy rozwój edukacyjny 

dziecka oraz płynne i bezkonfliktowe przejście do etapu szkoły podstawowej. Ważne jest 

także zaangażowanie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy.  

Wsparcie będzie realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  
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Przykładowe rodzaje projektów  

I. Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym również 

nowych ośrodków wychowania przedszkolnego i alternatywnych form opieki nad dziećmi w 

wieku przedszkolnym.  

II. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 

zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, poprzez:  

 zajęcia specjalistyczne, w tym: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne,  

 gimnastyka korekcyjna,  

 zajęcia edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i 

matematyczne.  

III. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków 

wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w 

tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:  

 kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);  

 szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w 

ramach PO WER;  

 studia podyplomowe;  

 budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;  

 współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-

wychowawczymi  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych 

przepisów,  

 podmioty ekonomii społecznej,  

 szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy 

prowadzące.  

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na 

przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania)  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  
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Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie 

elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Poddziałania jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie 

kompetencji uczniów w przedszkolach  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

I. Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym również 

nowych ośrodków wychowania przedszkolnego i alternatywnych form opieki nad dziećmi w 

wieku przedszkolnym.  

II. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 

zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, poprzez:  

zajęcia specjalistyczne, w tym: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne,  

gimnastyka korekcyjna,  

zajęcia edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i 

matematyczne.  

III. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków 

wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w 

tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi :  

kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);  

szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO 

WER;  

studia podyplomowe;  

budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;  

współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-

wychowawczymi.  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych 

przepisów,  

 podmioty ekonomii społecznej,  
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 szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy 

prowadzące.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i zdrowotnych  

Poddziałanie 8.2.1 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 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Poddziałania jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych 

postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia 

do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Interwencja w tym obszarze ma na celu poprawę jakości i dostępności edukacji w regionie, a 

pośrednio zwiększyć szanse na zatrudnienie przyszłych absolwentów lubuskich szkół. 

Niezwykle ważne jest zatem podjęcie działań zmierzających do wyrównywania i stałego 

podnoszenia poziomu kształcenia już na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum i nauczania 

ponadgimnazjalnego. Zaplanowane wsparcie powinno dać podstawę do dalszego rozwijania 

umiejętności zgodnie z predyspozycjami uczniów oraz pozwalać na względnie łatwą 

możliwość nabywania nowych kwalifikacji już po zakończeniu etapu edukacji formalnej. 

Dodatkowo gimnazjaliści powinni być objęci doradztwem zawodowym, tak, aby wybór 

szkoły ponadgimnazjalnej jednocześnie odpowiadał preferencjom ucznia i zapotrzebowaniu 

rynku pracy. Organizacja zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego, już na 

tym etapie kształcenia, pomoże w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy, które będzie 

w przyszłości dawało im satysfakcję zawodową. Problemem szkół w regionie są również 

braki w zakresie wyposażenia w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w szczególności w sprzęt 

komputerowy – odsetek szkół posiadających takie wyposażenie znacznie odbiega od średniej 
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UE. Tymczasem, kompetencje cyfrowe wskazywane są jako jedne z kluczowych dla 

samorealizacji i rozwoju osobistego każdego człowieka.  

Szczególne problemy w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnościami wiążą się ze 

szkołami specjalnymi, przysposabiającymi do pracy młodzież z upośledzeniem umysłowym. 

Powszechnym problemem jest niska zatrudnialność absolwentów tych szkół, wynikająca 

m.in. z braku systemowego powiązania kształcenia z instrumentami rynku pracy, które 

byłyby dostosowane do potrzeb tej kategorii pracowników, zwłaszcza z trenerem pracy, który 

wymaga systemowego umocowania i wdrożenia.  

Planowane działania bezpośrednio przyczynią się także do przeciwdziałania występującemu 

w szkołach z terenu województwa zjawisku rozwarstwienia społecznego, a w dalszej 

perspektywie czasowej pozwolą na wykorzystanie potencjału dobrze wykształconych 

młodych ludzi na regionalnym rynku pracy.  

Wsparcie będzie realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:  

I. Kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, 

nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, 

innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości oraz metod zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia, poprzez:  

 realizacja projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty 

objętych wsparciem,  

 realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących 

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów 

mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,  

 realizację zajęć rozwijających uzdolnienia,  

 realizacja zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych  

 kształtowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych uczniów,  

 wdrożenie programów rozwijania zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów 

poprzez naukę programowania i myślenia algorytmicznego,  

 wdrożenie nowych form i programów nauczania  

 tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych,  

 wdrożenie nowych form i programów nauczania,  

 tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych,  

 organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów,  

 nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym w celu realizacji programów 

edukacyjnych;  

 wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, 

w tym pozytywnie walidowanych produktów projektów innowacyjnych, 

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;  

 realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą;  

 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 
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uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i 

materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.  

 

II. Tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu 

poprzez:  

 wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów 

przyrodniczych (a).  

 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu (b),  

 kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów 

matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego 

wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli (c),  

 

III. Opieki psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 

ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, uczniowie 

uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).  

 

IV. Rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem 

edukacyjno – zawodowym dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 

V. Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i 

pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do 

poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, poprzez  

 kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);  

 szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach 

PO WER;  

 studia podyplomowe;  

 budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;  

 realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;  

 staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 

szkoły lub placówki systemu oświaty;  

 wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, 

w tym pozytywnie walidowanych produktów projektów innowacyjnych, 

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.  

 

VI. Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i 

pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów z 

niepełnosprawnościami, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem 

nauki), poprzez:  

 kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);  

 szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach 

PO WER;  

 studia podyplomowe;  

 budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;  
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 realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;  

 staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 

szkoły lub placówki systemu oświaty;  

 wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, 

w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, 

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych 

przepisów, instytucje rynku pracy,  

 podmioty ekonomii społecznej,  

 szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.  

 

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na 

przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania)  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

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 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Do uzupełnienia  
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Przykładowe rodzaje projektów  

Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:  

I. Kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, 

nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, 

innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości oraz metod zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia, poprzez:  

 realizacja projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty 

objętych wsparciem,  

 realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących 

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów 

mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,  

 realizację zajęć rozwijających uzdolnienia,  

 realizacja zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych  

 kształtowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych uczniów,  

 wdrożenie programów rozwijania zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów 

poprzez naukę programowania i myślenia algorytmicznego,  

 wdrożenie nowych form i programów nauczania  

 tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych,  

 wdrożenie nowych form i programów nauczania,  

 tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych,  

 organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów,  

 nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym w celu realizacji programów 

edukacyjnych;  

 wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, 

w tym pozytywnie walidowanych produktów projektów innowacyjnych, 

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;  

 realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą;  

 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 niepełnosprawnościami.  

 

II. Tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu 

poprzez:  

 wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów 

przyrodniczych (a).  

 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu (b),  

 kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów 

matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego 

wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli (c),  
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III. Opieki psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 

ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, uczniowie 

uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).  

 

IV. Rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem 

edukacyjno – zawodowym dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 

V. Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i 

pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do 

poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, poprzez:  

 kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);  

 szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach 

PO WER;  

 studia podyplomowe;  

 budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;  

 realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;  

 staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 

szkoły lub placówki systemu oświaty;  

 wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, 

w tym pozytywnie walidowanych produktów projektów innowacyjnych, 

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.  

 

VI. Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i 

pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów z 

niepełnosprawnościami, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem 

nauki), poprzez:  

 kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);  

 szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach 

PO WER;  

 studia podyplomowe;  

 budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;  

 realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;  

 staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 

szkoły lub placówki systemu oświaty;  

 wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, 

w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, 

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 samorządowe instytucje kultury,  

 organizacje pozarządowe,  
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 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych 

przepisów, instytucje rynku pracy,  

 podmioty ekonomii społecznej,  

 szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania)  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i 

doskonaleniem kwalifikacji zawodowych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

Dotychczasowe doświadczenia, związane z interwencją Europejskiego Funduszu 

Społecznego, wykazały konieczność skutecznej koncentracji i intensyfikacji działań 

polegających na upowszechnieniu idei uczenia się przez cale życie. Zmniejszeniu 

dysproporcji w upowszechnieniu kształcenia ustawicznego, zwłaszcza na terenach wiejskich i 

miejskich zagrożonych degradacją, będą służyć zarówno programy skierowane do osób 

dorosłych, które umożliwią uzupełnianie, zmianę lub podwyższanie wykształcenia ogólnego 

oraz kwalifikacji zawodowych, jak też usługi doradcze i informacyjne w zakresie formalnego 

oraz pozaszkolnego kształcenia osób dorosłych.  

Wyzwaniem pozostaje niedopasowanie umiejętności pracowników do wymagań miejsc pracy, 

oraz rozmieszczenie siły roboczej, w tym także wykwalifikowanych kadr, nie pokrywające się 

z rozmieszczeniem popytu na pracowników. Wymagania w zakresie, kompetencji i 

kwalifikacji pracowników będą stale wzrastać i będą dotyczyły wszystkich poziomów 

zatrudnienia. W związku z tym, istnieje potrzeba lepszego dopasowania kwalifikacji 

pracowników do wymagań rynku pracy, niezbędne jest stałe doskonalenie kluczowych 

kompetencji oraz kompetencji profesjonalnych w taki sposób, by być gotowym do 

reorientacji zawodowej, nawet pod koniec aktywności na rynku pracy. Również wśród 
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pracodawców najbardziej cenione są osoby o określonych, potwierdzonych kwalifikacjach 

zawodowych bądź takie, które gotowe są na podjęcie działań służących ich podnoszeniu lub 

uzupełnieniu. Wsparcie w ramach Działania realizowane będzie w oparciu o popytowy 

system dystrybucji usług rozwojowych, co pozwoli na skuteczniejszą pomoc odbiorcom i 

ułatwi dostęp do środków finansowych. Realizowane usługi rozwojowe powinny potwierdzać 

nabyte kwalifikacje w sposób zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Ten rodzaj 

wsparcia pozwoli również odpowiedzieć na krótko i średnio terminowe potrzeby gospodarki, 

a także przygotuje mieszkańców regionu do funkcjonowania na nieprzewidywalnym rynku 

pracy w długim okresie.  

Wsparcie będzie realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Typ I – Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, 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  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,  

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych 

przepisów,  

 instytucje rynku pracy,  

 podmioty ekonomii społecznej,  

 szkoły, placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.  

 

Beneficjent będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

90% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania)  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  
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Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych.  

Zmniejszeniu dysproporcji w upowszechnieniu kształcenia zawodowego osób dorosłych, 

zwłaszcza na terenach wiejskich i miejskich zagrożonych degradacją, będą służyć zarówno 

programy skierowane do osób dorosłych (w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i 

kursów umiejętności zawodowych), które umożliwią uzupełnianie, zmianę lub podwyższanie 

kwalifikacji zawodowych, jak też usługi doradcze i informacyjne w zakresie formalnego oraz 

pozaszkolnego kształcenia osób dorosłych pozwalające na właściwy dobór kursów 

zawodowych do umiejętności i preferencji uczestnika projektu. Większe szanse na rynku 

pracy mają osoby, których umiejętności zawodowe zostały potwierdzone w powszechnie 

uznany sposób . Uczenie się dorosłych może w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia 

szans na zatrudnienie/utrzymanie miejsca pracy, dostęp do miejsc pracy o lepszych 

warunkach. Również wśród pracodawców najbardziej cenione są osoby o określonych, 

potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych bądź takie, które gotowe są na podjęcie działań 

służących ich podnoszeniu lub uzupełnieniu. Interwencja w tym obszarze ma na celu 

popularyzację podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród dorosłych mieszkańców regionu. 

Wsparcie udzielane w ramach RPO obejmuje działania ukierunkowane na przeprowadzenie 

formalnej oceny i certyfikacji umiejętności i kompetencji osiągniętych przez uczestników 

wsparcia. Powyższe oznacza, iż pomoc w zakresie podniesienia kompetencji lub kwalifikacji 

jest walidowana w postaci certyfikacji (kursy, szkolenia i inne formy wsparcia kończą się np. 

egzaminem i certyfikatem). Wsparcie realizowane będzie w oparciu o popytowy system 

dystrybucji usług rozwojowych. Realizowane usługi rozwojowe powinny potwierdzać nabyte 

kwalifikacje w sposób zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji lub w inny uznany 

powszechnie sposób potwierdzania kwalifikacji zawodowych.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Typ I – Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, 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.  

 

Typ beneficjentów  

 stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 

prawną,  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i 

średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie 

odrębnych przepisów,  

 instytucje rynku pracy,  

 podmioty ekonomii społecznej,  
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 szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące  

 

Beneficjent będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

90% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania)  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej 

Poddziałnie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza 

formułą ZIT”  

Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej ZIT Gorzów Wlkp.”  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona dostępność wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  

Edukacja przedszkolna wpływa na właściwy rozwój dzieci i na późniejszy proces kształcenia, 

w wyniku czego są lepiej przygotowane do podjęcia nauki szkolnej. Niezbędna jest realizacja 

przedsięwzięć, które przyczynią się do wzrostu dostępności wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej, co w konsekwencji doprowadzi do wyrównania szans edukacyjnych na 

dalszym etapie nauki.  

Dofinansowane będą inwestycje dotyczące budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, 

adaptacji i dostosowaniu istniejących obiektów infrastrukturalnych do pełnienia funkcji 

przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego. Budowa nowych obiektów 

musi uwzględniać uwarunkowania demograficzne występujące na danym obszarze objętym 

interwencją. Wsparcie infrastrukturalne będzie ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc w 

przedszkolach i innych formach edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach 

charakteryzujących się słabym dostępem do edukacji przedszkolnej. Działania sprzyjają 

również wzrostowi aktywności zawodowej rodziców i opiekunów.  

Lepsza jakość infrastruktury edukacji ogólnej na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i 

ponadgimnazjalnym.  

Działania podejmowana w obszarze edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 

mają na celu poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej, co z kolei przyczyni się do wzrostu 

poziomu kształcenia i doprowadzi do wyrównywania szans rozwoju uczniów z różnych 
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środowisk i obszarów. Celem interwencji w zakresie edukacji ogólnej jest wzrost jakości 

kształcenia w szczególności w obszarze kluczowych kompetencji ważnych dla regionalnego 

rynku pracy (m. in. nauk przyrodniczo-matematycznych).. Wspierane będą przedsięwzięcia 

służące poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej szkół. Dofinansowane 

zostaną także przedsięwzięcia infrastrukturalne w szkołach prowadzących kształcenie 

specjalne. Budowa nowej infrastruktury jest możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach, w 

sytuacji udokumentowanego braku możliwości adaptacji istniejącej infrastruktury i przy 

uwzględnieniu uwarunkowań demograficznych występujących na danym obszarze.  

Ważnym uzupełnieniem rozwoju edukacji ogólnej są projekty realizowane poza systemem 

edukacyjnym, popularyzujące wiedzę ogólną, stymulującą rozwój kreatywności. Młodzież 

wykazuje niskie zainteresowanie ścisłymi i technicznymi kierunkami przy wyborze dalszej 

drogi kształcenia. W efekcie skutkuje to brakiem na rynku pracy odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników. W celu wzmocnienia postaw innowacyjnych i 

kreatywnych uczniów konieczne jest więc podejmowanie działań przyczyniających się do 

zwiększenia zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi. Wspierane będą więc 

przedsięwzięcia dotyczące tworzenia infrastruktury edukacyjnej, w istniejących placówkach 

edukacyjnych, związanej z popularyzacją nauki (nauki matematyczne i przyrodnicze). Celem 

realizacji przedsięwzięć tego typu jest poprawa dostępności do nowoczesnego nauczania. 

Projekty te mają umożliwić uzupełnianie wiedzy teoretycznej zajęciami praktycznymi 

wykorzystującymi możliwości nauki i techniki.  

Zwiększona dostępność oraz poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego.  

Jednym z kluczowych czynników przyczyniających się podniesienia poziomu wykształcenia 

jest stworzenie warunków nauczania praktycznego, odpowiadającego na potrzeby rynku. 

Istniejąca infrastruktura szkolnictwa zawodowego jest często niedostosowana do potrzeb 

gospodarki i wymogów rynku pracy. Wyposażenie dydaktyczne decyduje nie tylko o ofercie 

edukacyjnej, ale również determinuje sposób nauczania, wpływając tym samym na jakość 

kształcenia. Szkolnictwo zawodowe wymaga podejmowania działań, zwłaszcza w zakresie 

tworzenia i unowocześniania bazy techniczno – dydaktycznej. Konieczne jest również 

zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia praktycznego. Wspierane 

będą inwestycje polegające na stworzeniu warunków zbliżonych do rzeczywistego 

środowiska pracy zawodowej, m. in. pod kątem wyposażenia, doposażenia warsztatów, 

pracowni itp. Podejmowane działania w sposób szczególny muszą koncentrować się na 

zawodach i sektorach zidentyfikowanych jako szczególnie istotne dla gospodarki i zgodne ze 

zdiagnozowanymi potrzebami regionalnego rynku pracy. Przedsięwzięcia powinny bazować 

na wykorzystaniu obecnej infrastruktury techniczno – dydaktycznej. Działania związane z 

budową nowej infrastruktury są możliwe w wyjątkowych przypadkach, w sytuacji 

udokumentowanego braku możliwości adaptacji istniejącej infrastruktury muszą uwzględniać 

uwarunkowania demograficzne występujące na danym obszarze.  

Inwestycje w infrastrukturę oraz doposażenie, wpłyną na zwiększanie potencjału szkół 

zawodowych, a tym samym przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności wyboru kształcenia 

zawodowego jako ścieżki edukacyjnej. Absolwenci będą posiadali cenione przez 

pracodawców umiejętności zawodowe.  

Kształcenie ustawiczne oraz uczenie przez całe życie jest ważnym elementem ciągłego 

dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków społeczno – 

ekonomicznych, w tym rynku pracy. Placówki kształcenia zawodowego wyposażone są w 

sprzęt często odbiegający od oczekiwań współczesnego rynku. Dlatego też, wsparcie uzyskają 

działania poprawiające jakość infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w ramach 

pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego i praktycznego. Interwencja ukierunkowana 

jest na wzmocnienie infrastrukturalne placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, 

ośrodków prowadzących kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe oraz praktyczne 
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lub innych jednostek realizujących zadania w tym zakresie. Inwestycje przyczynią się do 

wyrównania szans życiowych oraz będą sprzyjać wzrostowi aktywności zawodowej.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

I. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.  

II. Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej.  

III. Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego.  

 

Typ beneficjentów  

Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej  

 osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki 

oświatowe,  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 ochotnicze hufce pracy i ich jednostki organizacyjne,  

 inne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,  

 szkoły resortowe (w tym szkoły artystyczne).  

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z Beneficjentami Działania.  

Beneficjentami Poddziałania obejmującego projekty realizowane poza formułą ZIT mogą być 

wnioskodawcy z MOF Zielonej Góry  

Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki ZIT.  

 

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.  

- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej  

- pomoc de minimis – 85%kosztów kwalifikowalnych projektu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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Priorytety dostępne dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa 
 

 

 

1.2 Rozwój przedsiębiorczości 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania są lepsze warunki dla rozwoju MŚP  

W ramach Działania wsparcie będzie miało na celu podniesienie konkurencyjności sektora 

MŚP poprzez stworzenie warunków do rozwoju nowopowstałych i funkcjonujących MŚP 

oraz poprzez profesjonalizację usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB).  

Niezbędnym elementem krajobrazu sprzyjającego tworzeniu podmiotów gospodarczych, w 

tym o profilu innowacyjnym, są prężnie działające i świadczące kompleksowe usługi na rzecz 

powstających przedsiębiorstw, inkubatory przedsiębiorczości, w tym akademickie. Głównym 

celem działalności inkubatora jest pomoc inkubowanemu przedsiębiorcy w rozwoju i 

umożliwienie samodzielnego funkcjonowania na rynku. Zasadniczo oferta inkubatorów 

skoncentrowana jest na usługach podstawowych, niewymagających specjalistycznej wiedzy, 

zapewnieniu lokalu oraz prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej inkubatora. 

W związku z koniecznością rozwoju usług inkubatorów, w ramach Działania szczególny 

nacisk zostanie położny na merytoryczne, ukierunkowane na konkretną branżę wsparcie 

startujących przedsiębiorstw zwłaszcza proinnowacyjnych poprzez poszerzenie oferty 

inkubatora i profesjonalizację jego usług. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu inkubatora 

możliwe będzie zapewnienie przedsiębiorcom szerokiego wachlarza usług doradczych 

zorganizowanych w sposób systemowy i obejmujących zarówno zróżnicowane aspekty 

prowadzenia firmy a także specjalistyczne doradztwo wspomagające działalność podmiotów 

inkubowanych. W ramach Działania dofinansowane będzie m. in. wprowadzenie do oferty 

inkubatora usług proinnowacyjnych, czyli usług służących rozwojowi przedsiębiorstwa 

poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub 

usługi. Proinnowacyjne usługi doradcze obejmą m.in. ocenę potrzeb technologicznych firmy i 

nowych rozwiązań organizacyjnych oraz wsparcie przy wdrażaniu nowych technologii czy 

nowych modeli biznesowych. Rozszerzeniem zakresu usług inkubatora będzie także pomoc 

przedsiębiorstwom w zaistnieniu na rynkach międzynarodowych poprzez doradztwo w 

zakresie wyszukiwania kooperantów, funkcjonowania na rynku krajowym i zagranicznych, 

poszukiwania rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstwa lub 

rynku ich zbytu.  

Interwencja skierowana na wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości przyniesie wymierne 

efekty w postaci wzrostu poziomu świadczonych przez nie wyspecjalizowanych usług oraz 

rozwoju nowych podmiotów gospodarczych, w tym innowacyjnych. Ponadto działalność 

inkubatorów podlega obecnie w dużej mierze mechanizmom rynkowym dlatego też powinna 

dążyć do zapewnienia samofinansowania.  

Z uwagi na małą skłonność do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań oraz niski poziom 

świadomości innowacyjnej i świadomości potrzeb rozwojowych lubuskich przedsiębiorstw 

niezwykle istotne będzie również dofinansowanie usług doradczych świadczonych przez 

pozostałe instytucje otoczenia biznesu (IOB). W województwie lubuskim współpraca tych 

instytucji z przedsiębiorcami jest niewystarczająca, co wynika m.in. z faktu, iż ich oferta jest 

ogólna i mało wyspecjalizowana a także niedostatecznie promowana. Istotne jest zatem 

usprawnienie funkcjonowania tych podmiotów. Instytucje Otoczenia Biznesu powinny 

dostosować swoją ofertę usługową do faktycznych potrzeb przedsiębiorstw Niezwykle ważne 
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jest także aby świadczyły wyspecjalizowane i łatwo dostępne usługi doradcze powiązane z 

inteligentnymi specjalizacjami regionu np. z zakresu zaawansowanych systemów wsparcia 

dla MŚP, w tym z wykorzystaniem TIK, czy wdrażania nowych modeli biznesowych. Ważne 

przy tym jest to aby usługi doradcze były kompleksowe i obejmowały także proces wymiany 

informacji i współpracy np. poprzez wyjazdy studyjne. Dzięki skorzystaniu z usług 

świadczonych przez IOB przedsiębiorstwa zostaną przygotowanie do angażowania się w 

procesy innowacji, nawiązywania współpracy i reagowania na pojawiające się trendy, co 

będzie miało pozytywny wpływ na rozwój kultury innowacyjności i konkurencyjność 

lubuskich przedsiębiorstw. Wsparcie zostanie także ukierunkowane, w ograniczonym 

zakresie, na infrastrukturę IOB - tylko w przypadku gdy będzie ona służyła wprowadzeniu 

nowych usług, zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami i spełniała pozostałe 

warunki kwalifikowania tego typu inwestycji.  

Dzięki planowanej interwencji przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z profesjonalnych 

wyspecjalizowanych usług IOB dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw. Wsparcie 

skierowane do MŚP korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu, przełoży się na 

zwiększenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych i umożliwi im uczestnictwo w 

procesach wzrostu oraz innowacji. Realizacja działania powinna przyczynić się do 

zwiększenia potencjału IOB i wzmocnienia współpracy między nimi, dzięki czemu 

regionalny system usług świadczonych przez IOB stanie się powszechnie rozpoznawalny, 

zrozumiały i dostępny dla przedsiębiorców. Profesjonalizacja i koncentracja IOB ma sprzyjać 

podwyższonemu zainteresowaniu ofertą, przełożyć się bezpośrednio na wyższy standard 

usług skierowanych do MŚP a także przyczyniać się do poszerzenia obszaru działania IOB. 

Dzięki takim działaniom podmioty gospodarcze powinny zwiększać wydatki związane z 

doradztwem, badaniami, wprowadzaniem innowacyjnych procesów w przedsiębiorstwie oraz 

częstotliwość w korzystaniu z wysokojakościowego wsparcia okołobiznesowego. 

Standaryzacja działań podejmowanych przez IOB wpłynie na zwiększenie świadomości 

przedsiębiorców o korzyściach i usługach przez nie oferowanych.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

I. Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości  

II. Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.  

III. Regionalny bon na innowacje.  

Typów projektów nie można łączyć.  

IZ RPO – L2020 może zawęzić zakres naboru wniosków do wybranego/ych typu/typów 

projektu.  

 

Typ beneficjentów  

 instytucje otoczenia biznesu (IOB),  

 partnerstwa/zrzeszenia MŚP,  

 uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe,  

 jednostki badawczo-rozwojowe,  

 jednostki naukowe,  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia.  

 

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z Beneficjentami Osi Priorytetowej.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej,  
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- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą 

publiczną,  

- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu - dla projektów generujących dochód.  

- 99% kosztów kwalifikowalnych projektu – w ramach bonu na innowacje  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość 

akademicką – nie dotyczy  

- profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB - nie dotyczy  

- regionalny bon na innowacje – nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

1.2.Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych 

Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT  

Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania są lepsze warunki dla rozwoju MŚP.  

Przedsiębiorczość odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu, gdyż 

stanowi źródło zatrudnienia i wywiera wpływ na innowacyjność. Uzasadnione jest więc, 

wspieranie działań polegających na tworzeniu korzystnych warunków do powstawania i 

rozwoju przedsiębiorstw. Zaoferowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, 

atrakcyjnych – pod względem infrastrukturalnym – terenów inwestycyjnych, może zwiększyć 

napływ inwestycji, co w konsekwencji przyczyni się wzrostu konkurencyjności 

województwa.  

W celu pobudzenia przedsiębiorczości dofinansowane będą inwestycje w zakresie 

uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych, polegające na wyposażeniu w 

niezbędną infrastrukturę techniczną. Przedsięwzięcia infrastrukturalne uzupełnione zostaną 

działaniami z zakresu promocji.  

Wsparciem objęte będą też inwestycje w infrastrukturę, aktywizujące gospodarczo obszary 

powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie, jak również w zakresie 

ponownego wykorzystania i przywrócenia funkcji gospodarczych terenom typu brown field 

(nieużytki miejskie).  

Dzięki interwencji ukierunkowanej na wyposażenie regionu w podstawową infrastrukturę 

sprzyjającą podejmowaniu działalności gospodarczej oraz lokowaniu inwestycji na terenie 

województwa lubuskiego wzrośnie poziom przedsiębiorczości, a tym samym stworzone 

zostaną warunki dla zatrudnienia  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

I typ – 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 
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inwestycje (tylko jako element projektu polegającego na kompleksowym uzbrojeniu terenów 

przeznaczonych pod inwestycje)..  

 

Typ beneficjentów  

Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych - 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST)  

 związki, porozumienia i stowarzyszenia JST.  

 

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z Beneficjentami Działania.  

Beneficjentami Poddziałania mogą być wnioskodacy z MOF Zielonej Góry.  

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. 

wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.  

Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT  

Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne - ZIT Gorzów Wlkp. -jednostki samorządu 

terytorialnego (JST)  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

3.2 Efektywność energetyczna 

Poddziałanie 3.2.1 -Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT  

Poddziałanie 3.2.2 -Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.  

Poddziałanie 3.2.3 -Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem szczegółowym jest zwiększona efektywność energetyczna budynków w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym.  

W ramach przedmiotowego Działania wsparciem zostaną objęte projekty polegające na 

głębokiej modernizacji energetycznej budynków, poprzez ocieplanie obiektów użyteczności 

publicznej oraz mieszkaniowych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację 

oświetlenia. Planowana interwencja będzie obejmowała także budowę inteligentnych 

energooszczędnych systemów oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.  

Wsparciem będą objęte budynki mieszkalne wielorodzinne (m.in. budynki czynszowe, 

komunalne, które charakteryzują się wysoką – prawie 70% luką remontową) oraz budynki 
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użyteczności publicznej, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu 

organy i jednostki organizacyjne.  

Głęboka modernizacja energetyczna budynków powinna zostać oparta o system 

monitorowania i zarządzania energią, a także uwzględniać wysokosprawne źródła ciepła, w 

tym wymianę źródeł ciepła.  

Zaplanowana interwencja będzie obejmowała przebudowę systemów grzewczych (włącznie z 

wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz klimatyzacji i wentylacji (w tym budowy 

układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowobudowanych 

obiektach użyteczności publicznej oraz podawanych gruntownej renowacji), a także instalacji 

odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach i instalacji 

systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE.  

Ponadto, środki zostaną przeznaczone także na przygotowanie audytów energetycznych dla 

sektora publicznego i mieszkaniowego, które stanowić będą niezbędny element dla 

przeprowadzenia inwestycji.  

Ze względu na kompleksowy charakter przyszłych projektów, modernizacja może w sobie 

zawierać: przegrody zewnętrzne i termoizolację budynków, ogrzewanie pomieszczeń, 

schładzanie pomieszczeń, ciepłą wodę użytkową, a także systemy wentylacyjne oraz 

oświetleniowe.  

Wsparcie otrzymają także projekty będące kontynuacją inwestycji, których przedmiotem było 

np. jedynie docieplenie budynków czy wymiana pokrycia dachu. Będą to projekty stanowiące 

uzupełnienie inwestycji wymagających kontynuacji, których celem będzie zrealizowanie 

wskazań audytu energetycznego.  

Projekty realizowane w ramach przedmiotowego Działania powinny zawierać kryteria 

dotyczące efektywności energetycznej ujęte w Dyrektywie 2006/32/WE w sprawie 

efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Mając na uwadze 

powyższe, podczas realizacji zadań inwestycyjnych w szczególności należy mieć na uwadze 

konieczność instalowania indywidualnych liczników grzewczych w budynkach 

wielorodzinnych/wielomieszkaniowych podłączonych do sieci ciepłowniczej, a także 

przeprowadzenia prac renowacyjnych wraz z zamontowaniem zaworów termostatycznych w 

tych budynkach (w przypadku braku wcześniejszych działań w tym zakresie).  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie 

efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby, wsparcie może 

zostać udzielone na inwestycje polegające na montażu instalacji wykorzystujących kotły 

spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Realizacja przedmiotowych działań musi 

przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do 

znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte 

jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest 

uzasadnione ekonomicznie.  

Realizacja zadań wpłynie na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez poprawę 

efektywności energetycznej w istniejących obiektach użyteczności publicznej i 

mieszkaniowych.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym 

wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach  

Typ II: Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w 

tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach  

w ramach Strategii ZIT miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie: 

budynki mieszkalne wielorodzinne, których właścicielem są podmioty inne niż spółdzielnie i 

wspólnoty mieszkaniowe;  
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poza Strategią ZIT miast wojewódzkich: wszystkie kategorie budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych, niezależnie od podmiotu, który jest ich właścicielem.  

IZ RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu, może zawęzić zakres naboru 

do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów.  

 

Typ beneficjentów  

Działanie 3.2 - 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz 

podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem 

założycielskim jest JST  

Właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych  

Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje 

w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance 

Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny 

na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020.  

Uczestnicy Partnerstw Publiczno Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych 

usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych 

na terenie objętym RPO-L2020  

 

Poddziałanie 3.2.1 - 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz 

podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem 

założycielskim jest JST  

Właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych wielorodzinnych (bez względu na typ 

podmiotu który jest właścicielem/zarządca budynku)  

Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje 

w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance 

Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny 

na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020.  

Uczestnicy Partnerstw Publiczno Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych 

usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych 

na terenie objętym RPO-L2020  

 

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na 

przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.  

Poddziałanie 3.2.2 - 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz 

podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem 

założycielskim jest JST  

 

Poddziałanie 3.2.3 - 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz 

podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem 

założycielskim jest JST  

Właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych wielorodzinnych (z wyłączeniem 

spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, które kwalifikują się do wsparcia na poziomie 

krajowym, tj. w ramach POIiŚ).  

Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje 

w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance 
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Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny 

na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020.  

Uczestnicy Partnerstw Publiczno Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych 

usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych 

na terenie objętym RPO-L2020  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej,  

- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą 

publiczną,  

- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów generujących dochód.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Obszary niezbędnej interwencji w zakresie zastosowania instrumentów finansowych, ich 

rodzaju oraz typów beneficjentów mogących korzystać ze wsparcia zostaną określone w 

badaniu, które ma na celu zdiagnozowanie i wskazanie nieprawidłowości rynku 

utrudniających podmiotom dostęp do finansowania zewnętrznego inwestycji. Wyniki badania 

zostaną uwzględnione w niniejszym dokumencie po podjęciu decyzji przez IZ RPO w tej 

sprawie  

 

 

 

3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach 

Poddziałanie 3.3.1 -Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza 

formułą ZIT  

Poddziałanie 3.3.2 -Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.  

Poddziałanie 3.3.3 -Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem szczegółowym Działania jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora 

transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej.  

Udzielane w ramach Działania 3.3 wsparcie będzie przewidziane dla inwestycji na terenie 

miast oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Finansowane przedsięwzięcia 

powinny wynikać z zapisów aktualnych lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej oraz 

innych dokumentów planistycznych albo strategicznych odnoszących się do przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną.  

Podstawowym warunkiem ubiegania się o środki w ramach Działania 3.3 (PI 4e) jest 

posiadanie przez Beneficjentów planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN), niezależnie od 

statusu miasta i formy realizacji projektów.  
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Znaczącym obszarem wsparcia będzie zrównoważona mobilność miejska, w ramach której 

przewiduje się realizację inwestycji z zakresu ekologicznego transportu publicznego oraz 

powiązanej z nim infrastruktury (w tym ścieżki rowerowe, zintegrowane centra przesiadkowe, 

wspólny bilet oraz obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride).  

Głównym obszarem wsparcia będzie nowoczesny transport publiczny, spełniający wysokie 

standardy środowiskowe, co niewątpliwie wpłynie na znaczne ograniczenie emisyjności 

pojazdów w miejskim transporcie drogowym. Do pozostałych przedsięwzięć objętych 

wsparciem należy zaliczyć modernizację systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia 

zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem OZE, a także inwestycje w zakresie 

budownictwa pasywnego.  

Uzupełnieniem powyższych zadań inwestycyjnych będą działania edukacyjne dotyczące 

oszczędności energii i zrównoważonego budownictwa, mające na celu podniesienie 

świadomości ekologicznej mieszkańców. Wsparciem objęte będą inwestycje poprawiające 

warunki ruchu również dla transportu niezmotoryzowanego.  

Wynikiem prowadzonych działań będzie osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarki 

miejskiej. Konieczne jest wykorzystanie potencjału oszczędności energii i zmniejszenia 

zanieczyszczenia powietrza jaki posiada sektor transportu, w związku z tym należy wesprzeć 

działania, które w sposób znaczący pozwolą na realizację założeń przyjętych w celu 

szczegółowym.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu 

publicznego, w tym ścieżki rowerowe  

Typ II: Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem 

ograniczenia emisji spalin  

Typ III: Inwestycje z zakresu budownictwa zero emisyjnego  

Typ IV: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa*  

IZ RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu, może zawęzić zakres naboru 

do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów.  

* Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I, II lub III w połączeniu z działaniami 

wpisującymi się w typ IV projektów.  

 

Typ beneficjentów  

Działanie 3.3 - 

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia  

 Spółki prawa handlowego będące własnością JST  

 Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący 

inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o 

poprawę efektywności energetycznej (EPC Energy Performance Contracting), o ile 

zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-

L2020  

 Uczestnicy Partnerstw Publiczno Prywatnych realizujący w ramach projektów 

hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz 

podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020  

 

Poddziałanie 3.3.1 - 

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia  

 Spółki prawa handlowego będące własnością JST  

 Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący 

inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o 
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poprawę efektywności energetycznej (EPC Energy Performance Contracting), o ile 

zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-

L2020  

 Uczestnicy Partnerstw Publiczno Prywatnych realizujący w ramach projektów 

hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz 

podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020  

 

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na 

przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.  

Poddziałanie 3.3.2 - 

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia  

 Spółki prawa handlowego będące własnością JST  

 

Poddziałanie 3.3.3 - 

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia  

 Spółki prawa handlowego będące własnością JST  

 Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący 

inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o 

poprawę efektywności energetycznej  

 (EPC Energy Performance Contracting), o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz 

podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020  

 Uczestnicy Partnerstw Publiczno Prywatnych realizujący w ramach projektów 

hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz 

podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej,  

- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą 

publiczną,  

- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów generujących dochód.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Obszary niezbędnej interwencji w zakresie zastosowania instrumentów finansowych, ich 

rodzaju oraz typów beneficjentów mogących korzystać ze wsparcia zostały określone w 

badaniu, które miało na celu zdiagnozowanie i wskazanie nieprawidłowości rynku 

utrudniających podmiotom dostęp do finansowania zewnętrznego inwestycji. IF zastosowane 

zostaną dla inwestycji dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w 

modernizowanych energetycznie budynkach.  
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4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem szczegółowym Działania 4.1 jest zwiększone bezpieczeństwo powodziowe w regionie.  

Szczególne położenie regionu determinuje występowanie dużego zagrożenia powodziami 

mogącymi występować praktycznie o każdej porze roku, np. powodzie spowodowane 

okresowym spływem wód opadowo-roztopowych rzekami, ale także występujące w zimie – 

powodzie zatorowe. Dodatkowym problemem są zmiany klimatyczne objawiające się coraz 

częstszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak długookresowy brak opadów 

wywołujący susze i pożary, albo nawalne opady skutkujące podtopieniami. W związku z 

powyższym do działań priorytetowych należy zaliczyć wdrożenie polityki w zakresie 

zarządzania ryzykiem powodziowym, rozwinięcie i udoskonalenie systemów monitorowania, 

prognozowania i ostrzegania przed powodzią, oraz urządzeń i budowli ochrony 

przeciwpowodziowej, poprawę obwałowań na odcinkach wysokiego zagrożenia, przebudowę 

istniejących i wykonanie nowych polderów zalewowych, zwiększenie zdolności retencyjnej 

zlewni.  

Realizacja zaplanowanych zadań w ramach przedmiotowego Działania pozwoli na stworzenie 

systemu szybkiego reagowania, koniecznego dla ciągłej analizy stanu środowiska oraz 

możliwości wystąpienia zagrożeń. Wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące organizacji 

systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych i usuwania ich skutków, a także zakupu sprzętu i wyposażenia do 

prowadzenia akcji ratowniczych. Ponadto wspierane będą inwestycje z zakresu infrastruktury 

przeciwpowodziowej, szczególnie priorytetowo będą traktowane zadania wpisujące się w 

koncepcję zlewniowego podejścia do zarządzania ryzykiem powodziowym oraz modernizacja 

urządzeń przeciwpowodziowych i cieków wodnych w celu ochrony przed powodzią.  

Wsparcie w ramach Działania 4.1 będzie udzielane w formie dotacji.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Typ I: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego  

Typ II: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  

IZ RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu, może zawęzić zakres naboru 

do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów.  

 

Typ beneficjentów  

Typ I: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego  

Ochotnicza Straż Pożarna (również jednostki OSP funkcjonujące poza KSRG)  

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP  

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu 

ochrony przed powodzią i innymi katastrofami  

 

Typ II: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu 

ochrony przed powodzią i innymi katastrofami  

Państwowe jednostki budżetowe odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed 

powodzią i innymi katastrofami  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. lubuskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 06.2015. 

 

62 

- 85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów generujących dochód  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego 

Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane 

poza formułą ZIT  

Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp.  

Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest zwiększona liczba mieszkańców regionu korzystających z dóbr 

dziedzictwa kulturowego województwa lubuskiego.  

Istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności województwa jest dążenie do zachowania i 

efektywnego wykorzystania zasobów kultury i dziedzictwa naturalnego, będącego 

świadectwem tożsamości regionalnej.  

Zasoby przyrodnicze, historyczno – kulturowe oraz mało zanieczyszczone środowisko 

stanowią niewątpliwie o potencjale Województwa Lubuskiego. Obecna jakość infrastruktury 

związanej kulturą i dziedzictwem naturalnym nie pozwala w pełni wykorzystać posiadanych 

zasobów. Stan techniczny wielu zabytków oraz innych obiektów kultury ulega stałemu 

pogorszeniu, co utrudnia ich właściwe wykorzystanie oraz promocję walorów historycznych i 

estetycznych.  

Wspierane będą działania mające na celu ochronę i zachowanie obiektów zabytkowych i 

zasobów kultury. Dofinansowane zostaną inwestycje w zakresie poprawy stanu technicznego 

obiektów, zespołów zabytków i zasobów kultury. Wsparcie otrzymają projekty służące 

poprawie funkcjonowania instytucji kultury oraz polegające na dostosowaniu istniejącego 

obiektu do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych. Możliwe są również przedsięwzięcia 

dotyczące wyposażenia (zakup sprzętu i trwałego wyposażenia) oraz wykorzystania i rozwoju 

aplikacji i usług TIK, a także treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki.  

Szczególne znaczenie mają projekty polegające na ochronie posiadanego dziedzictwa i jego 

zachowaniu dla przyszłych pokoleń, jak również zabezpieczeniu obiektów przed dewastacją i 

zniszczeniem. Realizowane działania w sposób pośredni wpłyną na poprawę atrakcyjności 

turystycznej.  

Istotne jest, aby realizowane projekty wynikały z regionalnych i lokalnych strategii rozwoju.  

Przedsięwzięcia mają przyczyniać się do poprawy dostępu do kultury, wzmocnienia funkcji 

edukacyjnej i zwiększenia udziału obywateli w kulturze.  

Odpowiednie wykorzystanie zasobów kultury i dziedzictwa naturalnego będą mieć 

pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.  

 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. lubuskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 06.2015. 

 

63 

Przykładowe rodzaje projektów  

I typ: Ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów kultury.  

II typ: Przebudowa instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia 

działalności kulturalnej i turystycznej.  

III typ: Wykorzystanie dziedzictwa naturalnego do rozwoju turystyki.  

 

Typ beneficjentów  

Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza 

formułą ZIT - 

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST),  

 Związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,  

 Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 Spółki prawa handlowego będące własnością JST.  

 Samorządowe instytucje kultury.  

 Uczelnie i szkoły wyższe  

 Organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym 

stowarzyszenia i fundacje,  

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych.  

 

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z Beneficjentami Działania.  

Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. i 

ZIT Zielona Góra.  

 

Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp.  

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i 

porozumienia.  

 

Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra  

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i 

porozumienia.  

 Samorządowe instytucje kultury.  

 Organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym 

stowarzyszenia i fundacje.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

W obszarze kultury i zrównoważonej turystyki zakres wsparcia zawężony jest do 

infrastruktury na małą skalę (koszt całkowity inwestycji max 5 mln euro).  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  
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Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

5.1 Transport drogowy 

Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT  

Poddziałania 5.1.2 Transport drogowy – ZIT Gorzów Wlkp.  

Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest poprawiona zewnętrzna i wewnętrzna dostępność transportowa regionu 

w ruchu drogowym.  

Infrastruktura drogowa ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny. Odpowiednio 

rozwinięta sieć drogowa stanowi kluczowy czynnik decydujący o atrakcyjności i spójności 

przestrzennej, wpływający tym samym na jakość życia mieszkańców. Konieczne jest 

podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę powiązań komunikacyjnych i spójność 

regionalnego układu komunikacyjnego.  

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na budowie oraz modernizacji 

infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która 

ma największy wkład w łączność transportową z infrastrukturą TEN-T. Projekty muszą 

zapewnić konieczne połączenia z siecią autostrad i dróg ekspresowych, bądź przyczynić się 

do uzupełnienia luki w funkcjonującej sieci transportowej. Inwestycje muszą uwzględniać 

działania zarówno zapobiegawcze jak i łagodzące wpływ infrastruktury na środowisko oraz 

aspekt poprawy bezpieczeństwa drogowego.  

Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się poprawy spójności komunikacyjnej poprzez 

zmniejszanie zagęszczenia ruchu i zatorów, usuwania wąskich gardeł oraz uzupełniania 

brakujących połączeń.  

Podniesienie standardu połączeń drogowych zapewni lepszą dostępność do najważniejszych 

ośrodków rozwoju, wpłynie na zwiększenie mobilności mieszkańców województwa oraz 

poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach. Sprawniejsze połączenia transportowe będą 

stanowiły również zachętę dla inwestorów. Dobrze rozwinięta sieć dróg wpłynie na wzrost 

atrakcyjności inwestycyjnej, co pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego 

województwa.  

Budowa sprawnego i spójnego układu drogowych szlaków komunikacyjnych, pozwoli w 

efekcie na podniesienie komfortu podróżowania, czyniąc region znacznie bardziej dostępny 

zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów.  

Mając na względzie potrzebę usprawnienia ruchu i ograniczenia jego natężenia w centrach 

oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu wspierane będą inwestycje w zakresie obwodnic i 

mostów.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Inwestycje w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowa i modernizacja 

przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych  

 

Typ beneficjentów  

Działanie 5.1 Transport drogowy - 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  
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 pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.  

 

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na 

przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.  

Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT  

Poddziałanie 5.1.2 Transport drogowy –ZIT Gorzów Wlkp. - 

jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 

Poddziałanie 5.1.3 Transport drogowy –ZIT Zielona Góra - 

jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

5.2 Transport kolejowy 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest poprawiona zewnętrzna i wewnętrzna dostępność transportowa regionu 

w ruchu kolejowym  

Ogólny stan techniczny infrastruktury kolejowej w województwie jest niezadowalający. W 

regionie tylko niektóre odcinki linii są w dobrym stanie technicznym. Przyczyną takiej 

sytuacji jest duża gęstość linii kolejowej i związane z tym niedoinwestowanie. Problemem 

jest także przestarzały tabor kolejowy. Stan infrastruktury kolejowej wpływa na ruch 

towarowy i pasażerski, obniżenie bezpieczeństwa, wydłużenie czasu przejazdów. Poprawa 

stanu infrastruktury kolejowej oraz taboru wymaga poniesienia wysokich nakładów 

finansowych.  

Konieczne są inwestycje w zakresie modernizacji połączeń sieci kolejowej oraz modernizacji 

infrastruktury dworcowej. Ważny jest również ekologiczny aspekt wykorzystywania 

transportu kolejowego. W celu zwiększenia liczby osób korzystających z transportu 

kolejowego oraz podniesienia jakości usług konieczny jest zakup nowoczesnego taboru 

kolejowego, odpowiadającego najnowszym normom zapewniającym bezpieczeństwo i 

ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę komfortu pasażerów, w tym osób z 

niepełnosprawnościami.  

Podejmowane działania pozwolą na podniesienie sprawności pasażerskich i towarowych 

przewozów kolejowych, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia konkurencyjności 

gospodarczej województwa.  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. lubuskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 06.2015. 

 

66 

Realizowane będą przedsięwzięcia polegające na uzupełnianie luk w głównych szlakach 

(magistralach) kolejowych w sieci TEN-T. Podejmowane działania przyczynią się do 

stworzenia sieci kolejowej o wysokim standardzie. Realizowane będą inwestycje dotyczące 

linii kolejowych poza TEN-T, stanowiąc uzupełnienie działań służących dołączeniu do sieci 

TEN-T pozostałych obszarów, nieznajdujących się w strefie dostępu podstawowej sieci 

kolejowej.  

W wyniku podejmowanych działań, polegających na rozwoju systemu kolei nastąpi 

podniesienie jakości świadczonych usług oraz integracja z pozostałymi gałęziami transportu i 

gospodarki.  

Realizowane działania przyczynią się do promocji transportu publicznego. Wprowadzenie 

nowoczesnych środków transportu kolejowego spowoduje skrócenie czasu dojazdu, podniesie 

jakość i konkurencyjności podróży, a tym samym zachęci mieszkańców województwa do 

skorzystania z tego środka transportu.  

Podejmowane działania wpłyną na sprawne funkcjonowanie transportu towarowego oraz 

wzrost atrakcyjności przewozów kolejowych w stosunku do transportu drogowego.  

Wspierane będą przede wszystkim inwestycje poza siecią TEN-T dotyczące rewitalizacji sieci 

kolejowej i infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym. Działania z zakresu ww. 

rewitalizacji będą kompleksowe i przyczyniające się do długotrwałej poprawy stanu 

technicznego oraz dostosowujące infrastrukturę do potrzeb rynku przewoźników (np. wzrost 

dopuszczalnych nacisków na oś, modernizacja peronów) oraz pasażerów (dostosowanie do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami). ).  

Preferowane będą projekty, które mają największy wkład w drugorzędną lub regionalną 

łączność transportową oraz są bardziej skuteczne w zwiększaniu efektywności środowiskowej 

i bezpieczeństwa sieci kolejowej poprzez zmniejszanie zatorów w sieci, poprawę dostępności 

obszarów przemysłowych innych centrów gospodarczych i promowanie integracji systemu 

transportowego.  

Interwencja w tym obszarze przyczyni się także do wsparcia procesu przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Rewitalizacja istniejącej infrastruktury:  

Typ I Rewitalizacja linii kolejowych  

Typ II Zakup taboru  

Typ III Modernizacja kolejowej infrastruktury dworcowej  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 spółki prawa handlowego będące własnością JST,  

 pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  

 zarządcy linii kolejowych, w tym PKP PLK SA,  

 zarządcy infrastruktury dworcowej, w tym PKP S.A.  

 

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z Beneficjentami Działania.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej  
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie 

nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Cel Działania: Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy 

znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w 

wieku 50+, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich 

kwalifikacjach.  

Zjawisko bezrobocia powoduje konieczność podejmowania szeregu działań mających na celu 

zapobieganie, a także łagodzenie jego skutków. Realizacja Osi Priorytetowej ma na celu 

wsparcie szeroko rozumianego rynku pracy, zmierzające do przeciwdziałania zjawisku 

bezrobocia oraz łagodzenia jego skutków. Rezultatem działań w ramach Priorytetu 

Inwestycyjnego będzie poprawa dostępu do rynku pracy, większa mobilność zawodowa i 

geograficzna. Wsparcie osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, 

które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób starszych po 50 roku 

życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o 

niskich kwalifikacjach, będzie odpowiadało na zidentyfikowane u tych osób trudności i 

bariery oraz będzie się charakteryzowało zindywidualizowanym i kompleksowym podejściem 

do ich rozwiązania. Kompleksowość planowanych działań ma zagwarantować skuteczne i 

długotrwałe efekty, zapewnienie nowych umiejętności i kwalifikacji oraz realną szansę na 

zdobycie zatrudnienia. Interwencja w tym obszarze ma na celu zwiększenie szans na 

zatrudnienie osób pozostających bez pracy, wobec których ustalono I (tzw. bezrobotni 

aktywni) albo II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy zgodnie z UP oraz na podstawie 

stosownego aktu wykonawczego ministra właściwego ds. pracy. Przydział poszczególnych 

profili pomocy będzie wynikiem analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, z 

uwzględnieniem oddalenia od rynku pracy i gotowości do wejścia albo powrotu na rynek 

pracy.  

Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej będą uwzględniały efektywność 

zatrudnieniową, której jednolita metodologia pomiaru, a także sposób wskazywania jej 

wartości minimalnych będzie określona w odpowiednich wytycznych ministra właściwego ds. 

rozwoju. Dodatkowo, poprzez kryteria wyboru projektów, priorytetowo będą traktowane 

projekty zakładające efektywność zatrudnieniową wyższą niż wymagany minimalny próg. 

Efektywność zatrudnieniowa będzie mierzona zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020”  
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Przykładowe rodzaje projektów  

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):  

identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie 

Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości 

doskonalenia zawodowego w regionie,  

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.  

 

II. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę 

uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:  

nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu 

umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),  

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:  

nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w 

zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,  

wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do 

zatrudnienia.  

 

IV. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i 

geograficznej:  

wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem 

zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub 

kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,  

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. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, 

konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.  

 

VI. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:  

niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i 

utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

 

Wymienione instrumenty i usługi rynku pracy realizowane są zgodnie z ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  
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Typ beneficjentów  

Powiatowe Urzędy Pracy  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Do uzupełnienia 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania Wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym.  

Osoby wykluczone społecznie bądź zagrożone wykluczeniem wymagają najczęściej 

kompleksowego wsparcia, by zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Konieczne w tym 

względzie jest projektowanie wsparcia ukierunkowanego przede wszystkim na rozwój 

umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie i samodzielności. Dla prawidłowej realizacji 

powyższych zamierzeń, niezbędne jest rozwijanie form aktywnej integracji i poprawa 

skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. Przy realizacji 

aktywnej integracji instytucji zostanie udzielone wsparcie poprzez realizację pracy socjalnej. 

Przyczyny ubóstwa i wykluczenia społecznego mają złożony charakter, związany najczęściej 

z brakiem pracy, niesprawnością lub przewlekłą chorobą. Są to jednocześnie najczęstsze 

przyczyny otrzymywania świadczeń pomocy społecznej. Przeciwdziałanie negatywnym 

zjawiskom społecznym musi opierać się na eliminowaniu barier, na które napotykają osoby 

wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Dzięki wspieraniu rozwoju 

kompetencji społecznych i zawodowych oraz dążeń do usamodzielnienia ekonomicznego i 

większego zintegrowania ze społeczeństwem wzrośnie nie tylko liczba osób aktywnie 

poszukujących pracy, ale także zatrudnionych. Problem wykluczenia dotyczy w głównej 

mierze osób długotrwale bezrobotnych, osób starszych, z niepełnosprawnościami, młodzieży 

z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób opuszczających zakłady karne, 

postrzeganych w sposób stereotypowy przez otoczenie społeczne i pracodawców jako 

pracownicy mniej efektywni. Dla tych osób zostaną zastosowane instrumenty aktywnej 

integracji, mające na celu przywrócenie ich na rynek pracy poprzez poprawę zdolności lub 

możliwości zatrudnienia oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny 

w procesie dostępu do praw i usług społecznych. Stosowane będą zindywidualizowane usługi 

aktywizacji społeczno-zawodowej, dopasowane do potrzeb osób, do których są skierowane. 

Niezbędnym elementem skoordynowanych działań zmierzających do eliminacji wykluczenia 
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społecznego jest współpraca międzysektorowa instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych i pracodawców.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Typ 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:  

kontrakt socjalny lub równoważny,  

program aktywności lokalnej,  

program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.  

 

Typy projektów mogą ulec zmianie, ze względu na Krajowe wytyczne w zakresie zasad 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w perspektywie 2014-2020.  

 

Typ beneficjentów  

Tryb konkursowy:  

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy 

społecznej.  

 

Tryb pozakonkursowy:  

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy 

społecznej.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu 90 000 PLN  

Zgodnie z algorytmem opracowanym przez IZ RPO 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość projektu 90 000 PLN  

Zgodnie z algorytmem opracowanym przez IZ RPO153  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym.  
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Osoby wykluczone społecznie bądź zagrożone wykluczeniem wymagają najczęściej 

kompleksowego wsparcia, by zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Konieczne w tym 

względzie jest projektowanie wsparcia ukierunkowanego przede wszystkim na rozwój 

umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie i samodzielności. Dla prawidłowej realizacji 

powyższych zamierzeń, niezbędne jest rozwijanie form aktywnej integracji i poprawa 

skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. Przy realizacji 

aktywnej integracji instytucji zostanie udzielone wsparcie poprzez realizację pracy socjalnej. 

Przyczyny ubóstwa i wykluczenia społecznego mają złożony charakter, związany najczęściej 

z brakiem pracy, niesprawnością lub przewlekłą chorobą. Są to jednocześnie najczęstsze 

przyczyny otrzymywania świadczeń pomocy społecznej. Przeciwdziałanie negatywnym 

zjawiskom społecznym musi opierać się na eliminowaniu barier, na które napotykają osoby 

wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Dzięki wspieraniu rozwoju 

kompetencji społecznych i zawodowych oraz dążeń do usamodzielnienia ekonomicznego i 

większego zintegrowania ze społeczeństwem wzrośnie nie tylko liczba osób aktywnie 

poszukujących pracy, ale także zatrudnionych. Problem wykluczenia dotyczy w głównej 

mierze osób długotrwale bezrobotnych, osób starszych, z niepełnosprawnościami, młodzieży 

z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób opuszczających zakłady karne, 

postrzeganych w sposób stereotypowy przez otoczenie społeczne i pracodawców jako 

pracownicy mniej efektywni. Dla tych osób zostaną zastosowane instrumenty aktywnej 

integracji, mające na celu przywrócenie ich na rynek pracy poprzez poprawę zdolności lub 

możliwości zatrudnienia oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny 

w procesie dostępu do praw i usług społecznych. Stosowane będą zindywidualizowane usługi 

aktywizacji społeczno-zawodowej, dopasowane do potrzeb osób, do których są skierowane. 

Niezbędnym elementem skoordynowanych działań zmierzających do eliminacji wykluczenia 

społecznego jest współpraca międzysektorowa instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych i pracodawców.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Typ 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:  

kontrakt socjalny lub równoważny,  

program aktywności lokalnej,  

program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.  

 

Typy projektów mogą ulec zmianie, ze względu na Krajowe wytyczne w zakresie zasad 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w perspektywie 2014-2020.  

 

Typ beneficjentów  

Tryb konkursowy:  

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy 

rodzinie  

 

Tryb pozakonkursowy:  

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy 

rodzinie  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu 90 000 PLN  

Zgodnie z algorytmem opracowanym przez IZ RPO 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość projektu 90 000 PLN  

Zgodnie z algorytmem opracowanym przez IZ RPO 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej 

realizowane przez ZIT Zielona Góra 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Poddziałania jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym.  

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację wsparcia skierowanego do osób, wobec których 

typowe instrumenty aktywizacji zawodowej są niewystarczające głównie ze względu na 

wielowymiarowość społecznych problemów, które je bezpośrednio dotykają. W ramach 

Działania przewiduje się realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, które, poprzez udział w zajęciach i warsztatach 

prowadzonych w ramach centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, 

zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, nabędą umiejętności 

radzenia sobie z problemami, pełnienia ról społecznych i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych oraz samodzielnego poruszania się po otwartym rynku pracy. W miejscach, 

gdzie podmioty integracji społecznej nie występują, bądź ich ilość albo rodzaj wsparcia, jakie 

oferują, jest nieadekwatny do potrzeb społeczeństwa, przewidywane jest zakładanie takich 

podmiotów. Diagnoza sytuacji w województwie wykazała, że istnieje nagląca potrzeba, by 

zwiększyć w regionie liczbę podmiotów integracji społecznej (z wyjątkiem WTZ), bowiem 

jednostki te udzielają kompleksowej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym. Ważne w tym kontekście jest także poszerzenie oferty wsparcia i podniesienie 

jakości oferowanych usług istniejących podmiotów.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

I. Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, 

klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających 

na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest 

działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.  
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II. Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji 

społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów 

działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem 

nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych 

placówkach  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 organizacje pozarządowe,  

 podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób 

wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy 

społecznej).  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 50 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania)  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

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 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Działania jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie, poprzez trwałą 

integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawę 

jakości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.  

Rozwój sektora ekonomii społecznej warunkuje przede wszystkim wsparcie otoczenia 

przedsiębiorstw społecznych, których trudności rozwojowe różnią się od występujących w 

tradycyjnej przedsiębiorczości i wymagają szczególnej uwagi. Dlatego ważne jest 

zaprojektowanie działań skierowanych do instytucji powołanych do wspierania ekonomii 

społecznej w regionie, które wyposażą przedsiębiorców społecznych w wiedzę niezbędną do 

działalności gospodarczej, w tym w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, stosowania 

przepisów prawnych, poszukiwania możliwości poszerzenia zakresu oferowanych usług i 

zdobywania zleceń, co pozwoli na rozwój i funkcjonowanie gospodarki społecznej w 

regionie. Instytucje te będą świadczyły usługi, zgodne z potrzebami PES, dotyczące animacji 
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lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej, zmierzające do inicjowania tworzenia nowych 

podmiotów i przedsiębiorstw społecznych oraz wsparcia istniejących przedsiębiorstw 

społecznych. Poziom świadczonych usług będzie potwierdzony akredytacją w ramach 

systemu AKSES (system akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii 

społecznej). Ponadto, OWES będzie prowadził działania zmierzające do integrowania oferty 

różnych podmiotów ekonomii społecznej i zapewnienia odpowiedniej współpracy tych 

podmiotów w działaniach na rzecz osób wymagających wsparcia.  

Dodatkowo rola OWES w zakresie promocji ekonomii społecznej powinna bazować na pracy 

z urzędnikami różnych szczebli, biznesu. Praca ta powinna uwzględniać szukanie 

konkretnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb i możliwości danego samorządu, a także 

prezentować dobre praktyki, szczególnie wśród tych gmin i powiatów, w których ekonomia 

społeczna odgrywa istotną rolę.  

Pomoc skierowana bezpośrednio do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opierać się 

będzie na tworzeniu nowych oraz wzmocnieniu istniejących przedsiębiorstw społecznych 

poprzez zwiększanie w nich zatrudnienia za pomocą systemu dotacji, szkoleń, mentoringu i 

wsparcia pomostowego.  

Opis oraz typy projektów mogą ulec zmianie, ze względu na Krajowe wytyczne w zakresie 

zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w perspektywie 2014-2020. Sugeruje się, aby działania w ramach 

ekonomii społecznej były komplementarne z proponowanymi w Działaniu I.4 KPRES, tj. 

zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, 

budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych 

w strategii rozwoju województwa i w regionalnym planie działania na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

I. Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych, biznesowych i promocyjnych dla 

wsparcia rozwoju ekonomii społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego pracowników PES, zgodnie z KPRES przez ośrodki wspierania ekonomii 

społecznej.  

II. Tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej poprzez m.in. wsparcie 

tworzenia podmiotów ekonomii społecznej:  

bezzwrotne dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w 

maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

na stworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym połączone ze 

wsparciem pomostowym w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług, 

przy czym dotacja na jeden PES nie może przekroczyć 30-krotnosci przeciętnego 

wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

doradztwo (indywidualne i grupowe) w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii 

społecznej zewnętrznych źródeł finansowania,  

szkolenia, warsztaty, mentoring, coaching, tutoring, umożliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa 

społecznego,  

szkolenia umożliwiające nabycie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 

potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym.  

 

Typy I i II stosowane są łącznie (obligatoryjnie)  
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Typ beneficjentów  

ośrodki wsparcia ekonomii społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania)  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - ROPS 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem działania jest rozwój i poprawa funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w 

regionie poprzez zapewnienie komplementarności, spójności i trwałości rozwiązań ekonomii 

społecznej, wspieranych m.in. ze środków z EFS.  

Koordynacja oznacza budowanie sieci powiązań pomiędzy projektami i beneficjentami, 

tworzenie systemu wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, które pozwolą na wdrażanie 

rozwiązań przynoszących trwały i efektywny rezultat w postaci funkcjonowania partnerstw 

rożnych interesariuszy skupionych wokół obszaru ekonomii społecznej i konkretnych 

wyzwań dotyczących danych problemów. Pozwoli to na zmniejszenie rozproszenia systemu i 

ograniczenie możliwości dublowania się działań i kosztów w regionie.  

ROPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i KPRES jest odpowiedzialny za koordynację 

działań władzy publicznej w zakresie realizacji regionalnego programu ekonomii społecznej 

oraz merytorycznie określa kierunki, preferencje i procedury wsparcia ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.  

Uzasadnienie:  

Polityka w zakresie ekonomii społecznej w województwie lubuskim jest i będzie prowadzona 

przez liczne i zróżnicowane podmioty. Część z nich działa tylko lokalnie, część obejmuje cały 

region. Powstaje w związku z tym pilna potrzeba koordynacji i scalania wskazanych działań, 

poprzez synchronizację systemu ekonomii społecznej. m.in. bieżącą analizę sytuacji w tym 

obszarze, sprawdzenie czy działania przynoszą zamierzone efekty oraz ewentualnie 

wprowadzanie korekt podejmowanych działań.  
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Badania prowadzone przez ROPS w 2014r. oraz diagnoza przeprowadzona w ramach 

opracowywania Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej wykazały, że zarówno 

podmioty ekonomii społecznej jak i inne instytucje i organizacje działające w tym obszarze 

oczekują koordynacji ze strony powołanych do tego instytucji. Brak lub niewystrajająca 

współpraca pomiędzy poszczególnymi beneficjentami oraz brak koordynacji ich działań w 

województwie sprawia, że w niektórych obszarach potrzeby są niezaspokajane, w innych zaś 

beneficjenci rywalizują o uczestnika projektu. Brak spójności działań, podejmowanie działań 

poza istniejącymi strukturami, skutkuje niską trwałością wsparcia, skutecznością i 

efektywnością.  

Planowany do realizacji projekt ma na celu odpowiedź na zidentyfikowane problemy poprzez 

podniesienie jakości i dostępności wsparcia realizowanego przez beneficjentów na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze ekonomii społecznej. Ponadto służyć ma 

zapewnieniu skuteczności, efektywności, trwałości i komplementarności działań 

współfinansowanych m.in. ze środków EFS  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Typ I – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie oraz tworzenie regionalnych i 

lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej przez ROPS, poprzez:  

tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w 

szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, 

umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, 

postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy 

itp., a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na 

poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. 

Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;  

tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz 

włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje 

branżowe (sieci, klastry);  

tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 

reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ),mających umożliwić wzajemne uczenie się i 

wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług;  

inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań 

podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w 

celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z 

innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, 

przedsiębiorstwa) m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii 

społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;  

budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie 

regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej 

współpracy.  

organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii 

społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług 

świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi 

ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą 

jednego regionalnego portalu);  

współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w 

szczególności podmiotami ekonomii  
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społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, 

wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych/ społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;  

wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i 

współpraca z OWES w tym zakresie;  

zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii społecznej, o którym 

mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy 

kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;  

wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego 

wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej oraz analiza i koordynacja jego wdrażania;  

reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz 

włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z 

rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem 

usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy 

regionalny rozwój ekonomii społecznej  

 

Typ beneficjentów  

Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania)  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

 

Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie 

elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Poddziałania jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie 

kompetencji uczniów w przedszkolach.  

Współczesny świat generuje nieznane wcześniej problemy, które tworzą bardzo 

skomplikowany kontekst działania dla wszystkich instytucji edukacyjnych.  
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W ramach działania podjęte będą działania upowszechniające i podnoszące jakość edukacji 

przedszkolnej na terenie MOF GW.  

Wsparcie będzie realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

I. Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym również 

nowych ośrodków wychowania przedszkolnego i alternatywnych form opieki nad dziećmi w 

wieku przedszkolnym.  

 

II. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 

zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty , poprzez:  

 zajęcia specjalistyczne, w tym: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne,  

 gimnastyka korekcyjna,  

 zajęcia edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i 

matematyczne.  

 

III. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli  

ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi :  

 kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);  

 szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w 

ramach PO WER;  

 studia podyplomowe;  

 budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;  

 współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-

wychowawczymi.  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy 

prowadzące.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania)  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  
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Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

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 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Poddziałania jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych 

postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego 

podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Współczesny świat generuje nieznane wcześniej problemy, które tworzą bardzo 

skomplikowany kontekst działania dla wszystkich instytucji edukacyjnych. Złożoność zadań, 

wysokie standardy jakości, chęć zapewnienia wszystkim dostępu do edukacji, gwałtowne 

zmiany, rozwój nauki i techniki, zasadniczo wpływają na sytuację szkół.  

Świadomość nieustannej i nieprzewidywalnej zmiany powinna determinować nasze myślenie 

o świecie i edukacji. Aby jakość edukacji przynosiła oczekiwane rezultaty, a nie utrwalała 

stan aktualny, należy stale dbać o jej jakość poprzez wsparcie nie tylko uczniów, ale i 

nauczycieli (specjalne zindywidualizowane programy edukacyjne itp.).  

Dlatego ogromnie istotnym jest, aby edukacja na obszarze funkcjonalnym sprostała 

wyzwaniom cywilizacyjnym, w dużej mierze wpływając na wzrost przewagi konkurencyjnej.  

W ramach priorytetu podjęte będą działania zmierzające do wyrównywania i stałego 

podnoszenia poziomu kształcenia na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum i nauczania 

ponadgimnazjalnego na terenie MOF GW.  

Wsparcie będzie realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:  

I. Kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, 

nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, 

innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości oraz metod zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia, poprzez:  

 realizacja projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty 

objętych wsparciem,  

 realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących 

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów 

mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,  

 realizację zajęć rozwijających uzdolnienia,  

 realizacja zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-  

 komunikacyjnych  

 kształtowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych uczniów,  

 wdrożenie programów rozwijania zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów 

poprzez naukę programowania i myślenia algorytmicznego,  

 wdrożenie nowych form i programów nauczania  
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 tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych,  

 wdrożenie nowych form i programów nauczania,  

 tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych,  

 organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów,  

 nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym w celu realizacji programów 

edukacyjnych;  

 wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, 

w tym pozytywnie walidowanych produktów projektów innowacyjnych, 

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;  

 realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą;  

 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 niepełnosprawnościami.  

 

II. Tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu 

poprzez:  

wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (a).  

doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na 

metodzie eksperymentu (b),  

kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych 

lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy 

przeszkolonych nauczycieli (c),  

 

III. Opieki psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 

ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, uczniowie 

uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).  

 

IV. Rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem 

edukacyjno – zawodowym dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 

V. Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i 

pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do 

poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, poprzez:  

 kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);  

 szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach 

PO WER;  

 studia podyplomowe;  

 budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;  

 realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;  

 staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 

szkoły lub placówki systemu oświaty;  
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 wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w  

 ramach projektów, w tym pozytywnie walidowanych produktów projektów 

innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.  

 

VI. Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i 

pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów z 

niepełnosprawnościami, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem 

nauki), poprzez:  

 kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);  

 szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach 

PO WER;  

 studia podyplomowe;  

 budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;  

 realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;  

 staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 

szkoły lub placówki systemu oświaty;  

 wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, 

w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, 

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL  

 

Typ beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania)  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego  

Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane 

poza formułą ZIT 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Poddziałania jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek 

oświatowych kształcenia zawodowego.  

Wysoki poziom bezrobocia w województwie, a także dynamicznie zmieniający się rynek 

pracy, wdrażanie nowych technologii i systemów produkcji wymuszają wprowadzenie zmian 

w systemie oświaty, zwłaszcza w odniesieniu do szkół zawodowych. Skuteczna edukacja 

zawodowa wymaga poprawienia bazy dydaktycznej, jakości nauczania oraz nawiązania 

szerszej współpracy z potencjalnymi pracodawcami. Zaplanowane wsparcie powinno dać 

podstawę do dalszego rozwijania umiejętności zgodnie z predyspozycjami uczniów oraz 

pozwalać na względnie łatwą możliwość nabywania nowych kwalifikacji już po zakończeniu 

etapu edukacji formalnej.  

Wsparcie będzie realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Programy wspierające kształcenie zawodowe w zakresie:  

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:  

 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we 

współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;  

 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;  

 tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla 

nauczanych zawodów;  

 rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

 

II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i 

ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami 

CKZiU poprzez:  

 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;  

 wsparcie realizacji zadań przez CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania 

zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonych branż.  

 

III. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, poprzez:  

 uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z 

zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają 
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kwalifikacji z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców 

edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego;  

 tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;  

 zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

 

Typ beneficjentów  

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu 

ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.  

 

Beneficjentami Poddziałania obejmującego projekty realizowane poza formułą ZIT mogą być 

wnioskodawcy z MOF Zielonej Góry  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

93,26 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO określi wysokość wsparcia, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

IZ RPO określi wysokość wsparcia, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT 

Gorzów Wielkopolski 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem Poddziałania jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek 

oświatowych kształcenia zawodowego.  

Jednymi z głównych problemów, z którym zmaga się polska gospodarka, jest nie elastyczny, 

często nie odpowiadaj potrzebom rynku pracy, system edukacji zawodowej oraz brak kultury 

uczenia przez całe życie. Te czynniki przekładają się na niską jakość kapitału ludzkiego oraz 

pogarszają konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.  

Szczególnie ważne wyzwania stoją przed szkolnictwem zawodowym Jego celem jest 

przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania 

pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.  

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich 

realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, 

na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja 

procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, 

mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań 

pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.  
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Niezmiernie ważne są działania oraz odpowiednie programy nauczania wspomagające rozwój 

każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym 

uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia 

poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu 

kończeniu nauki. To wszystko zapewni absolwentom możliwość sprostania wyzwaniom 

zmieniającego się rynku pracy i wpłynie na konkurencyjność kapitału ludzkiego MOF GW.  

Należy jeszcze nadmienić że Polska ma jeden z najniższych wskaźników uczestnictwa osób 

dorosłych w kształceniu i szkoleniu w całej Unii Europejskiej. Konieczne jest zatem podjęcie 

działań horyzontalnych, które wpłyną na upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie 

oraz wzrost zainteresowania przedsiębiorców inwestowaniem w kwalifikacje pracowników.  

Propagowanie kształcenia ustawicznego, jego równych form, przysłuży się aktualizowaniu 

kompetencji i kwalifikacjom kapitału ludzkiego obszaru funkcjonalnego, przynosząc 

wymierne korzyści ekonomiczne i gospodarcze.  

Wsparcie będzie realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Programy wspierające kształcenie zawodowe w zakresie:  

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:  

 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we 

współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;  

 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;  

 tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla 

nauczanych zawodów;  

 rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

 

II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i 

ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami 

CKZiU poprzez:  

 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;  

 wsparcie realizacji zadań przez CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania 

zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonych branż.  

 

III. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, poprzez:  

 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 

edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego;  
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 tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;  

 zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

 

Typ beneficjentów  

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu 

ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimum 100 tys. zł  

Maksimum – nie dotyczy (o ile IZ nie określi inaczej w planach działania  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych 

Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane 

poza formułą ZIT Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – 

ZIT Zielona Góra  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Poprawiona dostępność wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej  

Kluczowym wyznacznikiem jakości życia w regionie jest stan zdrowia mieszkańców. Jedną z 

przyczyn wykluczenia społecznego jest niski dostęp do usług zdrowotnych. Uzasadnione jest 

zatem podejmowanie działań wspierających jakość dostarczanych usług zdrowotnych i 

zwiększanie ich dostępności dla społeczeństwa.  

Ponadto, utrata zdrowia skutkuje przerywaniem aktywności zawodowej, co bezpośrednio 

przyczynia się do zwiększenia ryzyka wystąpienia ubóstwa. Konieczne jest zatem 

zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób 

aktywnych zawodowo.  

Interwencja będzie polegała na zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości niedrogich usług 

opieki zdrowotnej, świadczonych w interesie ogólnym w regionie, co w konsekwencji 

przyczyni się do ograniczenia ryzyka wykluczenia społecznego.  

Profilaktyka, diagnostyka oraz leczenie chorób możliwe są jedynie w dobrze wyposażonych 

placówkach, posiadających sprzęt medyczny, spełniający najwyższe standardy. Wsparcie 

zostanie ukierunkowane na zakup nowoczesnego, wysokospecjalistycznego sprzętu 

medycznego. Inwestycje w taką aparaturę umożliwią wczesne wykrywanie i leczenie chorób, 
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co w efekcie doprowadzi do poprawy stanu zdrowia mieszkańców i utrzymania liczy osób 

aktywnych zawodowo.  

Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej będzie realizowana także poprzez 

przedsięwzięcia dotyczące modernizacji infrastruktury oraz działania związane z 

informatyzacją placówek i wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.  

Interwencja będzie obejmować również inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w dziedzinie 

medycyny ukierunkowanej na opiekę nad matką i dzieckiem. Niewystarczające 

zabezpieczenie właściwej opieki medycznej dla dzieci – brak oddziału intensywnej terapii 

pediatrycznej, laryngologii, okulistyki oraz oddziału zakaźnego na terenie województwa jest 

istotnym problemem w regionie.  

Wspierane będą przedsięwzięcia służące podniesieniu jakości i zwiększeniu dostępności do 

infrastruktury ochrony zdrowia dotyczącej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).  

Dofinansowane będą tylko i wyłącznie inwestycje, wynikające ze zidentyfikowanych 

deficytów i potrzeb, uwzględniające sytuację demograficzną, epidemiologiczną (odpowiednio 

identyfikowaną na poziomie województwa – w zależności od specyfiki podmiotu leczniczego 

i oferowanych przez niego usług) oraz z faktycznego zapotrzebowania i dostępności 

infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze, z wykorzystaniem map potrzeb 

zdrowotnych (opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia).  

Preferowane są inwestycje efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które 

wykazują największą efektywność finansową, jak również przewidujące działania 

konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych oraz uwzględniające 

działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu 

maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej 

dostosowania do istniejących deficytów.  

Dokumentami stanowiącymi ramy strategiczne dla interwencji w sektorze ochrony zdrowia są 

Umowa Partnerska oraz Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.  

Poprawa efektywności funkcjonowania sektora zdrowia wymaga koordynacji 

podejmowanych interwencji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym. Za zapewnienie 

odpowiednich mechanizmów koordynacyjnych odpowiada minister właściwy ds. zdrowia w 

porozumieniu z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego oraz samorządami 

województw. Celem tej koordynacji będzie w szczególności zapewnienie właściwego 

ukierunkowania interwencji do zidentyfikowanych uprzednio potrzeb przy zapewnieniu 

efektywności kosztowej. Głównym narzędziem koordynacji będzie Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, który działa pod przewodnictwem ministra 

właściwego ds. zdrowia. Niezbędnym warunkiem dla podejmowania interwencji w sektorze 

zdrowia jest ich zgodność z ustalonym przez Komitet Sterujący Planem działań w sektorze 

zdrowia. Jednocześnie Komitet na bieżąco będzie analizować kwestie związane z ochroną 

zdrowia, w szczególności pod kątem zapewnienia skuteczności i efektywności 

podejmowanych interwencji ze środków UE, osiągania oczekiwanych rezultatów oraz 

wpływu realizacji Planu działań na cele Policy Paper w zakresie ochrony zdrowia oraz cele 

Umowy Partnerskiej i Programu Operacyjnego. Plan działań jest bezpośrednio powiązany z 

Umową Partnerstwa oraz uwzględnia inwestycje podejmowane ze środków krajowych (w tym 

w ramach konkursów na zadania finansowane ze środków publicznych oraz kontraktów na 

świadczone usługi) oraz zawiera m.in. listę potencjalnych projektów realizowanych na 

poziomie krajowym i regionalnym utworzoną po analizie pod kątem komplementarności i 

efektywności kosztowej propozycji przedstawionych przez IZ, zasady dotyczące trybów i 

kryteriów wyboru projektów w ramach naborów ogłaszanych w ramach programów 

centralnych i regionalnych.  

Poprawiona jakość infrastruktury społecznej uwzględniająca obszary deficytowe  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. lubuskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 06.2015. 

 

87 

Ograniczenie lub brak dostępu do usług społecznych (w tym opiekuńczych) przyczynia się do 

pogorszenia zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym, co z kolei 

wpływa na zwiększenie ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom musi się opierać na rozwiązaniu problemów, z którymi borykają się 

osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym osoby długotrwale 

bezrobotne, z niepełnosprawnościami, powracające na rynek pracy, sprawujące opiekę nad 

osobami zależnymi).  

Mając na względzie poprawę warunków życia mieszkańców województwa niezbędne jest 

wsparcie infrastruktury społecznej (w tym opiekuńczej).  

Osoby objęte opieką instytucjonalną, przybywające w stacjonarnych zakładach opieki 

długoterminowej są odizolowane, wyłączone od społeczeństwa i żyją w warunkach 

wykluczenia. W celu zapewnienia dzieciom właściwej opieki, oraz osobom potrzebującym 

wsparcia, możliwość niezależnego życia i funkcjonowania w społeczności, konieczne jest 

odejście od opieki instytucjonalnej na rzecz opieki świadczonej na poziomie społeczności 

lokalnej. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie infrastruktury społecznej dotyczy przede 

wszystkim form zdeinstytucjonalizowanych. Dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę 

służącą świadczeniu usług w formach instytucjonalnych możliwe jest tylko i wyłącznie w 

sytuacji, gdy realizacja usług nie jest możliwa w innej formie z powodu specyfiki potrzeb 

odbiorców usług, wynikających w szczególności z ich stanu zdrowia, bądź nadmiernie 

wysokich kosztów świadczenia usług w formach zdeinstytucjonalizowanych pozostających w 

sprzeczności z mechanizmem racjonalnych usprawnień.  

W związku z tym, wsparcie uzyskają inwestycje mające na celu powstanie i rozwój 

środowiskowych form opieki nad dziećmi, osobami z niepełnosprawnościami, osobami 

starszymi oraz form pomocy społecznej przyczyniającej się do usamodzielnienia życiowego i 

rozwoju społeczno – ekonomicznego osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia służące poprawie 

infrastruktury podmiotów oferujących pomoc z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej 

osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem takich jak: centra integracji społecznej 

(CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) oraz 

podmioty oferujące usługi interwencyjne. Wsparcie otrzymają działania przyczyniające się do 

zwiększenia liczby miejsc oraz wyposażenia jednostek systemu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, w tym w szczególności podmiotów realizujących wsparcie dla rodzin z 

dziećmi (m. in. placówek wsparcia dziennego), jak również przedsięwzięcia w zakresie 

rozwoju infrastruktury rodzinnej pieczy zastępczej.  

Z uwagi na zidentyfikowane deficyty i potrzeby dotyczące infrastruktury społecznej, 

związanej ze świadczeniem usług socjalnych, dofinansowane zostaną przedsięwzięcia w 

zakresie mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego, w oparciu o istniejącą 

infrastrukturę. Możliwa jest interwencja wykraczająca poza części wspólne budynków 

mieszkalnych.  

Podejmowane działania muszą koncentrować się na poprawie jakości i dostępu do usług 

społecznych, przyczyniając się do przeciwdziałania problemom społecznym m. in. włączenia 

na rynek pracy oraz ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

I. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie 

krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, 

układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) 

oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne.  
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II. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, związaną z opieką nad matką i dzieckiem (między 

innymi w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii, kardiologii i 

kardiochirurgii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej hematologii i onkologii 

dziecięcej).  

 

III. Inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno – zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rozwojowi usług społecznych 

świadczonych w interesie ogólnym, wpływające na rozwój regionalny i lokalny, poprzez 

eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia (np. w zakresie geriatrii, 

infrastruktury rehabilitacyjnej, projekty infrastrukturalne sprzyjające aktywizacji społeczno-

zawodowej, projekty związane z zapewnieniem usług opiekuńczych i wsparcia rodziny oraz 

pieczy zastępczej).  

 

Typ beneficjentów  

Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza 

formułą ZIT  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST),  

 związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,  

 kościoły związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych,  

 organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym 

stowarzyszenia i fundacje,  

 podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym i niepublicznym systemie 

ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ.  

 

w leczniczych udzielających 

świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i 

hospicyjnej – Beneficjentami są – podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające 

świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem 

podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali 

ponadregionalnych, posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne),  

 

– Beneficjentami są – podmioty lecznicze udzielające 

świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych: samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i 

pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają 

świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (z wyłączeniem 

podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyłączenie to nie dotyczy szpitali 

ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).  

 

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z Beneficjentami Działania.  

Beneficjentami Poddziałania obejmującego projekty realizowane poza formułą ZIT mogą być 

wnioskodawcy z MOF Gorzowa Wlkp.  

Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki ZIT Zielona Góra.  

 

Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra  

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  
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 organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym 

stowarzyszenia i fundacje,  

 podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym i niepublicznym systemie 

ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ.  

świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i 

hospicyjnej – Beneficjentami są – podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające 

świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem 

podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali 

ponadregionalnych, posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne),  

 

– Beneficjentami są – podmioty lecznicze udzielające 

świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych: samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i 

pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają 

świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (z wyłączeniem 

podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyłączenie to nie dotyczy szpitali 

ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza 

formułą ZIT  

Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.  

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Przemiany gospodarcze sprawiły, że na terenie województwa lubuskiego znajduje się wiele 

obszarów zagrożonych zjawiskiem marginalizacji ekonomicznej i społecznej. Atrakcyjność 

danego terenu znacznie obniża degradacja infrastruktury oraz przestrzeni miejskich, a także 

negatywne zjawiska społeczne prowadzące do marginalizacji części mieszkańców. Obszary 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. lubuskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 06.2015. 

 

90 

zdegradowane to tereny o niekorzystnych uwarunkowaniach, charakteryzujące się m.in. niską 

konkurencyjnością gospodarczą, niedoinwestowaniem infrastrukturalnym oraz wysokim 

stopniem bezrobocia. W miejscach tych występuje kumulacja różnorodnych problemów, w 

tym również związanych z wykluczeniem społecznym. Dlatego też, niezbędne jest 

podejmowanie działań z zakresu rewitalizacji fizycznej, społecznej i gospodarczej. Inwestycje 

polegające na rewitalizacji mają służyć niwelowaniu negatywnych zjawisk związanych z 

problemami społecznymi, dotyczącymi danego obszaru i muszą mieć na celu przywrócenie 

lub nadanie im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, 

rekreacyjnych i turystycznych Z uwagi na konieczność przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i ubóstwu oraz włączeniu na rynek pracy, inwestycje w zakresie rewitalizacji 

fizycznej (finansowane z EFRR) muszą być podejmowane w ścisłym powiązaniu z 

działaniami związanymi z rewitalizacją społeczną (finansowanymi z EFS). Celem 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest włączenie społeczności zamieszkujących obszary 

peryferyjne i zdegradowane. Wsparcie uzyskają projekty dotyczące kompleksowej 

rewitalizacji fizycznej zdegradowanych terenów poprzemysłowych, powojskowych, 

wiejskich (w tym popegeerowskich) i miejskich. Inwestycje mogą dotyczyć przebudowy lub 

adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania i 

przywracania tym obszarom funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych. Obszary rewitalizowane będą wyznaczane z 

uwzględnieniem kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów 

społecznych na danym obszarze. Przedsięwzięcia mają służyć przede wszystkim 

rozwiązywaniu występujących na rewitalizowanym obszarze problemów społecznych, a tym 

samym przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenia ryzyka 

ubóstwa i wykluczenia społecznego. Efektem działań musi być ożywienie gospodarcze i 

społeczne danego obszaru. Podstawą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest Program 

Rewitalizacji. Wsparcie inwestycji z zakresu rewitalizacji jest możliwe pod warunkiem, że 

stanowią one spójny element kompleksowej interwencji w ramach Programu Rewitalizacji, w 

zakresie wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, dzięki 

przedsięwzięciom całościowym (integrującym interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki). Przedsięwzięcia muszą być skoncentrowane terytorialnie i 

prowadzone w sposób zaplanowany, spójny oraz zintegrowany.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Kompleksowa rewitalizacja fizyczna zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, 

powojskowych, wiejskich (w tym popegeerowskich) oraz miejskich, które będą miały na celu 

przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom.  

 

Typ beneficjentów  

Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST),  

 związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 jednostki administracji rządowej,  

 kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych,  

 organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym 

stowarzyszenia i fundacje,  

 samorządowe instytucje kultury.  
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Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z Beneficjentami Działania.  

Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki ZIT.  

 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza 

formułą ZIT  

Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. - 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra - 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 samorządowe instytucje kultury,  

 organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym 

stowarzyszenia i fundacje,  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

- max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu  

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej  

- pomoc de minimis – 85%kosztów kwalifikowalnych projektu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

W przypadku inwestycji, w których jednym z elementów jest rewitalizacja infrastruktury 

kultury, koszty związane z infrastruktura kultury nie mogą przekroczyć 2 mln euro kosztów 

kwalifikowalnych.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 


