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.07.01-00-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna
Działania

7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się
1 sierpnia 2016 r. i zakończy się 16 sierpnia 2016 r.
Konkurs obejmuje następujące typy 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:
a)

kontrakt socjalny lub równoważny,

b)

program aktywności lokalnej,

c)

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.

W ramach następującej kategorii interwencji:
109 Aktywne włączenie, w tym celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz
zwiększenie szans na zatrudnienie.

Jeśli projekt realizowany jest w następujących formach:
„projekt zrealizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje
pozarządowe” – Partnerzy społeczni to termin szeroko używany w całej Europie w odniesieniu
do przedstawicieli pracodawców i pracowników (organizacji pracodawców i związków
zawodowych). Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja założona przez obywateli z
własnej inicjatywy, która nie działa dla osiągnięcia zysku i jest zorganizowana na szczeblu
lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Organizacje pozarządowe - zorientowane na
działanie i prowadzone przez ludzi, którym przyświeca wspólny cel – realizują szereg usług i
funkcji humanitarnych, przedstawiają rządom państw obawy obywateli, wspierają i monitorują
realizację polityk oraz stymulują udział polityków poprzez dostarczanie informacji. Projekt jest
częściowo realizowany przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe, kiedy
wśród projektodawców (rozumianych jako beneficjentów lub partnerów projektu) znajdują się
m.in. partnerzy społeczni lub organizacje pozarządowe;
„projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery zawodowej”
– projekt realizowany w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu, a tym samym
zwalczania feminizacji ubóstwa, zmniejszenia podziału ze względu na płeć i zwalczania
stereotypów dotyczących płci na rynku pracy. W zakresie kształcenia i szkolenia upowszechnienie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równego podziału
obowiązków związanych z opieką pomiędzy mężczyznami i kobietami; definicja opracowana na
podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego nr 1304/2013, Art. 7. Promowanie równości między kobietami
i mężczyznami;
„projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym,
regionalnym lub lokalnym” – Europejski Fundusz Społeczny wzmacnia zdolności
instytucjonalne i skuteczność administracji publicznej na szczeblu krajowym, regionalnym lub
lokalnym; należy wykazać projekty realizowane w celu zapewnienia wsparcia w ww. obszarach;
za służby publiczne uznaje się publiczne lub prywatne podmioty, które świadczą usługi
publiczne (w przypadku usług publicznych zlecanych przez państwo podmiotom prywatnym lub
świadczonych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego),
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.

Wartość środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 7.1 – Programy aktywnej integracji
realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w ramach RPO – L2020 wynosi:

47 500 000,00 PLN*
(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu,
co stanowi 4 750 000 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu wynosi w przypadku:

środków UE - 85%,
Wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych - 15%
Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 16 sierpnia
2016 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:
Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
− Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.
Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów:
ośrodki pomocy społecznej
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).
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:
e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
telefoniczny – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego:
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521
osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława
Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
*Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do
zakontraktowania.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach (wraz
z załącznikami) i wersji 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.lsi.rpo.lubuskie.pl
Wniosek w wersji papierowej 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:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59
lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
przesyłką kurierską,
osobiście,
przez posłańca.
Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków.
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.

