Załącznik nr 1
do Uchwały nr 108/1357/16
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura
dla Działania

4.5 Kapitał przyrodniczy regionu
Poddziałania

4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się
30 czerwca 2016 r. i zakończy się 30 września 2016 r.
Konkurs obejmuje następujący typ projektu:
Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych
Typ II: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
Typ III: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich
działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych
W ramach następującej kategorii interwencji:
85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona
infrastruktura
Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone
lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu,
niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.
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Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura,
dla Działania 4.5 – Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 – Kapitał przyrodniczy regionu –
ZIT Zielona Góra (I, II i III typ projektu), wynosi:

14 664 650,00 PLN1
(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi
1 466 465,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:
85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów
nie objętych pomocą publiczną.
85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów
generujących dochód.
W ramach Poddziałania 4.5.2 przewiduje się zastosowanie mechanizmu finansowania krzyżowego.
Zakłada się stosowanie mechanizmu w uzasadnionych przypadkach, głównie w ramach rozwoju
kompetencji osób obsługujących wybudowaną/zakupioną infrastrukturę w ramach interwencji.
Na poziomie projektu łączna kwota wydatków objętych mechanizmem finansowania krzyżowego
nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach projektu.
Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi:
Minimum 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.
Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30 czerwca 2016 r. do 30 września
2016 r. uprawnieni są potencjalni Beneficjenci:
jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz
podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim
jest JST, które zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Związku Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (ZIT MOF ZG).
IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie
interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów,
kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez
kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

1 Ostateczna kwota alokacji przeznaczona na konkurs zależy od kursu Euro obowiązującego na dzień podpisywania umowy
o dofinansowanie projektu i może ulec zmianie.
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Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych,
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21), tel. 68 45 65 143, -161, -180,
adresy e-mail: d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl, a.ogorzalek@lrpo.lubuskie.pl,
i.chamera@rpo.lubuskie.pl, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl, s.patyk@rpo.lubuskie.pl
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl
telefoniczny:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 535,
-499, -488, -480, -454;
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
95 73 90 386, -380, -378, -377.
osobisty w siedzibie:
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)
lub
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro).
Wniosek należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu (wraz z załącznikami)
i elektronicznej.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu
Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
urzędu tj.
poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30.
w:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(Punkt Przyjęć Wniosków w holu na parterze)
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Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
listem poleconym,
przesyłką kurierską,
osobiście,
do Punktu Przyjęć wniosków IZ RPO-L2020, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.
W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej,
w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego
przez IZ RPO-L2020.
Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane
w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy
Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
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