Załącznik
do uchwały nr…………………
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia …………………………..

Wykaz zmian w SzOOP RPO-Lubuskie 2020
Lp.

1. Działanie 1.1 pkt 6 str 10

2. Działanie 1.1 pkt 15 str 10

3. Działanie 1.1 str 15

1

Zapis przed zmianą

Część dokumentu, do którego
odnosi się uwaga
(Działanie, pkt tabeli, itp.)1

Zapis po zmianie

Kategorie interwencji

Kategorie interwencji

(….)

(….)

58 - Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (publiczna)

58 - Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (publiczna)

Warunki i planowany zakres stosowania cross – financingu (%) (jeśli
dotyczy)

Warunki i planowany zakres stosowania cross – financingu (%) (jeśli
dotyczy)

W ramach działania przewiduje się możliwość stosowania finansowania
krzyżowego. Zakłada się, stosowanie mechanizmu w uzasadnionych
przypadkach, głównie w ramach rozwoju kompetencji osób
obsługujących wybudowaną/ zakupioną infrastrukturę w ramach projektu
(maksymalnie 10% wartości projektu).

W ramach działania przewiduje się możliwość stosowania finansowania
krzyżowego. Zakłada się, stosowanie mechanizmu w uzasadnionych
przypadkach, głównie w ramach rozwoju kompetencji osób
obsługujących wybudowaną/ zakupioną infrastrukturę w ramach projektu
(maksymalnie 10% wartości projektu wydatków kwalifikowanych
projektu).

Podstawowe warunki kwalifikowania inwestycji

Podstawowe warunki kwalifikowania inwestycji

(…) Ponadto, w przypadku dużych przedsiębiorstw, należy wykazać, że
wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby
miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na
terytorium UE, przy czym znaczący ubytek miejsc pracy oznacza utratę

(…) Ponadto, w przypadku dużych przedsiębiorstw, należy wykazać, że
wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby
miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na
terytorium UE, przy czym znaczący ubytek miejsc pracy oznacza utratę

Proszę nie wpisywać tylko i wyłącznie numerów stron, gdyż przy wklejaniu nowych inf. strony ulegają zmianie.
Należy wskazać obowiązkowo nr Działania / Poddziałania

4. Działanie 1.1 str 17

5. Działanie 1.2 pkt 20 str. 23

6. Działanie 1.2 str. 25

co najmniej 100 miejsc pracy. (…)

co najmniej 100 miejsc pracy. (…)

I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw

I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw

(…)

(…)

- zakup lub wytworzenie prototypów, urządzeń / instalacji
demonstracyjnych / linii pilotażowych w powiązaniu z innymi elementami
prac np. pracami rozwojowymi, etapem testowania czy walidacji
(zgodnie z określonymi wyżej zasadami dla tzw. „pierwszej produkcji”),

- zakup lub wytworzenie prototypów np. urządzeń / instalacji
demonstracyjnych / linii pilotażowych w powiązaniu z innymi elementami
prac np. pracami rozwojowymi, etapem testowania czy walidacji
(zgodnie z określonymi wyżej zasadami dla tzw. „pierwszej produkcji”),

(…)

(…)

Pomoc publiczna i pomoc de minimis
(rodzaj, przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna)

Pomoc publiczna i pomoc de minimis
(rodzaj, przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna)

Pomoc na pierwszym poziomie udzielana będzie pod warunkiem
wydania przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w tym
zakresie.

Pomoc na pierwszym poziomie udzielana będzie pod warunkiem
wydania programu pomocowego przez ministra właściwego ds.
rozwoju regionalnego w tym zakresie.

I typ projektu Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości

I typ projektu Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości

Projekty powinny wpisywać się w plan inwestycyjny regionu i realizować
jego podstawowe założenia.

Projekty powinny wpisywać się w plan inwestycyjny regionu Plan
Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego i
realizować jego podstawowe założenia.

(…)Projekty powinny wpisywać się w plan inwestycyjny regionu i
realizować jego podstawowe założenia.

(…) Projekty powinny wpisywać się w plan inwestycyjny regionu i
realizować jego podstawowe założenia.

7. Działanie 1.3 str. 29
Pkt 2

(…)
Wsparciem objęte będą też inwestycje w infrastrukturę, aktywizujące
gospodarczo obszary zdegradowane, jak również w zakresie
ponownego wykorzystania i przywrócenia funkcji gospodarczych
terenom typu brown field (nieużytki miejskie).
(…)

(…)
Wsparciem objęte będą też inwestycje w infrastrukturę, aktywizujące
gospodarczo obszary zdegradowane, jak również w zakresie
ponownego wykorzystania i przywrócenia funkcji gospodarczych
terenom typu brownfield (nieużytki miejskie).
(…)

8. Działanie 1.3 str. 30
Pkt 5

Typ projektu – Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod
inwestycje (w tym na obszarze zdegradowanym przypis lub obszarze typu
brown field przypis) przypis (z wyłączeniem terenów pod inwestycje
mieszkaniowe) w tym kampanie promocyjne dotyczące terenów

Typ projektu – Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod
inwestycje (w tym na obszarze zdegradowanym przypis lub obszarze typu
brown field przypis) przypis (z wyłączeniem terenów pod inwestycje
mieszkaniowe) w tym kampanie promocyjne dotyczące terenów

9. Działanie 1.3 pkt 12
Mechanizmy powiązania
interwencji z innymi
działaniami/poddziałaniami
10. Działanie 1.3 str. 32

przeznaczonych pod inwestycje (tylko jako element projektu
polegającego na kompleksowym uzbrojeniu terenów przeznaczonych
pod inwestycje)

przeznaczonych pod inwestycje (tylko jako element projektu
polegającego na kompleksowym uzbrojeniu terenów przeznaczonych
pod inwestycje)

przypis

Obszar zdegradowany to obszar, na którym został zidentyfikowany
stan kryzysowy, objęty w całości lub w części procesem rewitalizacji.
Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych
zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego,
niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i
kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co
najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Dotyczy to najczęściej
obszarów miejskich, ale również wiejskich. Obszar rewitalizacji nie może
obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz
zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy .
przypis Obszar typu brown field to nieużytek miejski. W przypadku gdy
teren ten znajduje się na obszarze zdegradowanym wówczas musi
zostać ujęty w Programie Rewitalizacji

przypis

przypis

przypis

Pod warunkiem, że obszar zdegradowany został wyznaczony w
Programie Rewitalizacji, a projekt wynika z Programu Rewitalizacji, który
został pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO-L2020
W przypadku wyczerpania alokacji przewidzianej na dofinansowanie
przedsięwzięć polegających na uzbrojeniu terenów pod inwestycje w
Działaniu 1.3 możliwa jest realizacja tego rodzaju inwestycji w Działaniu
9.2, ale tylko jako element projektu rewitalizacyjnego.

Pod warunkiem, że obszar zdegradowany został wyznaczony w
Programie Rewitalizacji, a projekt wynika z Programu Rewitalizacji, który
został pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO-L2020
W przypadku wyczerpania alokacji przewidzianej na dofinansowanie
przedsięwzięć polegających na uzbrojeniu terenów pod inwestycje w
Działaniu 1.3 możliwa jest realizacja tego rodzaju inwestycji w Działaniu
9.2, ale tylko jako element projektu rewitalizacyjnego.
W ramach Działania stosowane będą preferencje dla projektów
rewitalizacyjnych (w tym. kryteria oceny projektów).

Podstawowe warunki kwalifikowania inwestycji

Podstawowe warunki kwalifikowania inwestycji
Przedsięwzięcia powinny wpisywać się w plan inwestycyjny regionu
Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa
Lubuskiego.

Przedsięwzięcia powinny wpisywać się w plan inwestycyjny regionu.
(…)

Obszar zdegradowany to obszar, na którym został zidentyfikowany
stan kryzysowy, objęty w całości lub w części procesem rewitalizacji.
Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych
zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego,
niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i
kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co
najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Dotyczy to najczęściej
obszarów miejskich, ale również wiejskich. Obszar rewitalizacji nie może
obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz
zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy .
przypis Obszar typu brown field to nieużytek miejski. W przypadku gdy
teren ten znajduje się na obszarze zdegradowanym wówczas musi
zostać ujęty w Programie Rewitalizacji

(…)
Typ projektu – Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod
inwestycje (w tym na obszarze zdegradowanym przypis lub obszarze typu

Typ projektu – Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod
inwestycje (w tym na ujętym w Programie Rewitalizacji obszarze
zdegradowanym przypis lub obszarze typu brownfield przypis ) przypis z

brown field przypis) przypis (z wyłączeniem terenów pod inwestycje
mieszkaniowe), polegające w szczególności na dostarczeniu
podstawowych mediów przypis, tj.: drogi wewnętrzne32, przewody lub
urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne ciepłownicze, elektryczne,
gazowe lub telekomunikacyjne, w tym kampanie promocyjne dotyczące
terenów przeznaczonych pod inwestycje (tylko jako element projektu
polegającego na kompleksowym uzbrojeniu terenów przeznaczonych
pod inwestycje).
(…)
Pod warunkiem, że został ujęty w Programie Rewitalizacji. Obszar
zdegradowany to obszar, na którym został zidentyfikowany stan
kryzysowy, objęty w całości lub w części procesem rewitalizacji. Stan
kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego
poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym),
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z
następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich,
ale również wiejskich. Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów
większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej
niż 30% mieszkańców gminy .
przypis

Obszar typu brown field to nieużytek miejski. W przypadku gdy
teren ten znajduje się na obszarze zdegradowanym wówczas musi
zostać ujęty w Programie Rewitalizacji

wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe, polegające w
szczególności na dostarczeniu do granic poszczególnych działek
inwestycyjnych podstawowych mediów przypis tj.: przewodów lub
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych ciepłowniczych,
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych, budowie dróg
wewnętrznych drogi wewnętrzne przypis, przewody lub urządzenia
wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub
telekomunikacyjne oraz przeprowadzeniu kampanii promocyjnych w
tym kampanie promocyjne dotyczących terenów przeznaczonych pod
inwestycje (kampanie tylko jako element projektu polegającego na
kompleksowym uzbrojeniu terenów przeznaczonych pod inwestycje).
Przez budowę dróg wewnętrznych rozumie się drogi, zgodnie z
ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz. U. z
2015 r., poz. 460 z późn. zm.) tj. drogi niezaliczone do żadnej z
kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym
tych dróg, w szczególności drogi dojazdowe do obiektów
użytkowanych przez przedsiębiorstwa. Wydatki na drogi
wewnętrzne należy traktować jako uzupełniający element projektu,
tym samym mogą one stanowić jedynie nieznaczną część budżetu
projektu.
Obszar zdegradowany musi być ujęty w Programie Rewitalizacji, a
projekt musi wynikać z Programu Rewitalizacji pozytywnie
zweryfikowanego przez IZ RPO-L2020.
(…)

przypis

Pod warunkiem, że obszar zdegradowany został wyznaczony w
Programie Rewitalizacji, a projekt wynika z Programu Rewitalizacji, który
został pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO-L2020
przypis

Nie kwalifikują się inwestycji w infrastrukturę drogową dojazdową
do terenów inwestycyjnych .
przypis

Tylko jako część projektu infrastrukturalnego, polegającego na
uzbrojeniu terenów pod inwestycje i tylko wtedy, gdy w efekcie nastąpi
kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod inwestycje.
przypis

Pod warunkiem, że został ujęty w Programie Rewitalizacji. Obszar
zdegradowany to obszar, na którym został zidentyfikowany stan
kryzysowy, objęty w całości lub w części procesem rewitalizacji. Stan
kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego
poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym),
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z
następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich,
ale również wiejskich. Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów
większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej
niż 30% mieszkańców gminy .
przypis

Obszar typu brownfield to nieużytek miejski. W przypadku gdy
teren ten znajduje się na obszarze zdegradowanym wówczas musi
zostać ujęty w Programie Rewitalizacji.
przypis

Pod warunkiem, że obszar zdegradowany został wyznaczony w
Programie Rewitalizacji, a projekt wynika z Programu Rewitalizacji, który
został pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO-L2020
przypis

Nie kwalifikują się inwestycje w infrastrukturę drogową dojazdową
do terenów inwestycyjnych .
przypis

Tylko jako część projektu infrastrukturalnego, polegającego na
uzbrojeniu terenów pod inwestycje i tylko wtedy, gdy w efekcie nastąpi
kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod inwestycje. Droga
wewnętrzna to droga w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn.
zm.).
przypis

11. Działanie 1.3 str. 33

12. Działanie 1.4 pkt 5 str. 36

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wsparcia terenów inwestycyjnych
będzie podlegać uwarunkowaniom, do których zaliczyć należy ujęcie w
Umowie o dofinansowanie zawieranej Beneficjentem, odpowiedniego
wskaźnika rezultatu mającego na celu monitorowanie wykorzystania
terenu inwestycyjnego
Typy projektu

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wsparcia terenów inwestycyjnych
będzie podlegać uwarunkowaniom, do których zaliczyć należy ujęcie w
Umowie o dofinansowanie zawieranej z Beneficjentem, odpowiedniego
wskaźnika rezultatu mającego na celu monitorowanie wykorzystania
terenu inwestycyjnego
Typy projektu

I. Promocja gospodarcza regionu.

I. Promocja gospodarcza regionu.

II. Ekspansja gospodarcza MŚP.

II. Ekspansja gospodarcza MŚP.

III. Rozwój inwestycyjny regionu.

III. Rozwój inwestycyjny regionu. Ekspansja gospodarcza MŚP –
projekt grantowy.

Typ I i III można łączyć w ramach jednego projektu.

Typ I i III można łączyć w ramach jednego projektu.

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

Typów projektów nie można łączyć.
IZ RPO– L2020 może zawęzić zakres naboru wniosków do
wybranego/ych typu/typów projektu.

13. Działanie 1.4 pkt 7 str. 36

Typ Beneficjenta

przedsiębiorcy

(mikroprzedsiębiorstwa,

małe

i

średnie

Typ Beneficjenta

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.

przedsiębiorstwa),
partnerstwa/zrzeszenia MŚP
instytucje otoczenia biznesu (IOB)przypis ,
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.

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT
Gorzów Wlkp. wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do
realizacji w formule ZIT.









Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z podmiotami
wskazanymi w katalogu Beneficjentów Działania.
Przypis Definicja

14. Działanie 1.4 pkt 9 str. 36

15. Działanie 1.4 pkt 10 str. 36

zawarta w słowniku.

Instytucja pośrednicząca (jeśli dotyczy)

Instytucja pośrednicząca (jeśli dotyczy)

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora
MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora
MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

W ramach Działania 1.4.2 oraz Działania 3.2.3 Instytucją pośredniczącą
jest Prezydent miasta reprezentujący porozumienie JST.

W ramach Działania 1.4.2 oraz Działania 3.2.3 Instytucją pośredniczącą
jest Prezydent mMiasta Gorzów Wlkp. reprezentujący porozumienie
JST.

Instytucja wdrażająca
(jeśli dotyczy)

Instytucja wdrażająca
(jeśli dotyczy)

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

Do uzupełnienia Nie dotyczy

Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora
MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT
Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.
Do uzupełnienia

16. Działanie 1.4 pkt 20 str. 38

Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj, przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa podstawa prawna)

Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj, przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa podstawa prawna)

Pomoc publiczna na udział MSP w charakterze wystawcy w targach,
misjach gospodarczych i wystawach, w tym zagranicznych będzie
udzielana w oparciu o zasady określone w art. 19 Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 i wydanego na jego podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015
r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015
r., poz. 1417).

- w projektach dotyczących promocji gospodarczej regionu – nie
dotyczy przypis

Pomoc de minimis będzie udzielana w oparciu o Rozporządzenie
Komisji (UE) nr 1407/2013 i wydane na jego podstawie Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).
Pomoc de minimis będzie udzielana na promocję projektu, otwarcie i
prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (dotyczy płatności
zaliczkowej) oraz koszty zabezpieczenia realizacji projektu.
Pomoc publiczna na tzw. „drugim poziomie”
Pomoc publiczna będzie udzielana także na tzw. drugim poziomie w
przypadku zorganizowanego dla MŚP udziału w targach, misjach
gospodarczych – jako pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 lub jako pomoc na udział w targach na
podstawie art. 19 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

W projektach dotyczących promocji gospodarczej regionu
kwalifikowalne są wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną
(brak pomocy publicznej na tzw. pierwszym poziomie: Instytucja
Zarządzająca – Beneficjent). Niezbędne będzie przeprowadzenie
przez Beneficjenta projektu testu pomocy publicznej w celu
prawidłowego zakwalifikowania projektu pod względem
niewystępowania pomocy publicznej
Przypis

- w projektach dotyczących ekspansji gospodarczej MŚP Pomoc
publiczna na udział MSP w charakterze wystawcy w targach, misjach
gospodarczych i wystawach, w tym zagranicznych będzie pomoc
publiczna będzie udzielana w oparciu o zasady określone w na
podstawie art. 19 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i
wydanego na jego podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi
doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1417) - tzw.
pomoc na udział MŚP w targach - lub jako pomoc de minimis w
oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 i wydane na
jego podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2015 r., poz. 488).
Pomoc de minimis będzie udzielana na promocję projektu, otwarcie i
prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (dotyczy płatności
zaliczkowej) oraz koszty zabezpieczenia realizacji projektu.
- w projektach grantowych dotyczących ekspansji gospodarczej
MŚP - nie dotyczy przypis
W projektach grantowych dotyczących ekspansji
gospodarczej MŚP kwalifikowalne są wyłącznie projekty nieobjęte
Przypis

pomocą publiczną (brak pomocy publicznej na tzw. pierwszym
poziomie: Instytucja Zarządzająca – Beneficjent projektu
grantowego). Niezbędne będzie
przeprowadzenie przez
Beneficjenta projektu grantowego testu pomocy publicznej w celu
prawidłowego zakwalifikowania projektu pod względem
niewystępowania pomocy publicznej.
Pomoc de minimis będzie udzielana w oparciu o Rozporządzenie
Komisji (UE) nr 1407/2013 i wydane na jego podstawie Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).
Pomoc de minimis będzie udzielana na promocję projektu, otwarcie i
prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (dotyczy płatności
zaliczkowej) oraz koszty zabezpieczenia realizacji projektu.
Pomoc publiczna na tzw. „drugim poziomie” (I i III typ)
Pomoc publiczna będzie udzielana także na tzw. drugim poziomie w
przypadku zorganizowanego dla MŚP udziału w targach, misjach
gospodarczych projektów dotyczących promocji gospodarczej
regionu lub projektów grantowych dotyczących ekspansji
gospodarczej MŚP – jako pomoc de minimis na podstawie
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 lub jako pomoc na udział
MŚP w targach na podstawie art. 19 Rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014.
17. Działanie 1.4 pkt 21 str. 38

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych
na poziomie projektu (jeśli dotyczy)

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych
na poziomie projektu (jeśli dotyczy)

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

- w przypadku projektów (I typ) 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 (II typ) objętych pomocą publiczną na udział
MSP w targach indywidualnego przedsiębiorcy z sektora MŚP w
charakterze wystawcy, w targach, misjach gospodarczych i wystawach
– 50% kosztów kwalifikowalnych projektu, a w przypadku projektów
objętych pomocą de minimis – 85% kosztów kwalifikowalnych

- w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną na udział grupy

przedsiębiorstw z sektora MŚP w charakterze wystawcy, w targach,
udział w misjach gospodarczych i wystawach – 99% kosztów
kwalifikowalnych (projekt realizowany przez beneficjenta projektu
grantowego, który udziela wsparcia na zasadach i wysokości
wynikających z odpowiednich programów pomocowych)
Pomoc de minimis – 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu

projektu,
- w przypadku projektów grantowych (III typ) - 85% kosztów
kwalifikowalnych projektu.
w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną na udział grupy
przedsiębiorstw z sektora MŚP w charakterze wystawcy, w targach,
udział w misjach gospodarczych i wystawach – 99% kosztów
kwalifikowalnych (projekt realizowany przez beneficjenta projektu
grantowego, który udziela wsparcia na zasadach i wysokości
wynikających z odpowiednich programów pomocowych)
Pomoc de minimis – 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu

18. Działanie 1.4 pkt 22 str. 38

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)

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 (I typ) nieobjętych pomocą publiczną (typ I i III
projektu) – 99% całkowitych 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 (II typ) objętych pomocą publiczną na udział
MSP w targach indywidualnego przedsiębiorcy z sektora MŚP w
charakterze wystawcy, w targach, misjach gospodarczych i wystawach –
50% kosztów kwalifikowalnych projektu a w przypadku projektów
objętych pomocą de minimis – 85% kosztów kwalifikowalnych
projektu,

- w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną na udział grupy
przedsiębiorstw z sektora MŚP w charakterze wystawcy, w targach,
udział w misjach gospodarczych i wystawach – 99% kosztów
kwalifikowalnych (projekt realizowany przez beneficjenta projektu
grantowego, który udziela wsparcia na zasadach i wysokości
wynikających z odpowiednich programów pomocowych)
Pomoc de minimis – 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu

- w przypadku projektów grantowych (III typ) - 85% kosztów
kwalifikowalnych projektu.
- w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną na udział grupy
przedsiębiorstw z sektora MŚP w charakterze wystawcy, w targach,
udział w misjach gospodarczych i wystawach – 99% kosztów
kwalifikowalnych (projekt realizowany przez beneficjenta projektu
grantowego, który udziela wsparcia na zasadach i wysokości
wynikających z odpowiednich programów pomocowych)
Pomoc de minimis – 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu

19. Działanie 1.4 pkt 23 str. 39

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych
(jeśli dotyczy)

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych
(jeśli dotyczy)

- w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 1%
całkowitych kwalifikowalnych kosztów

- w przypadku projektów (I typ) nieobjętych pomocą publiczną – 1%
całkowitych kwalifikowalnych kosztów

- w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na udział
indywidualnego przedsiębiorcy z sektora MŚP w charakterze wystawcy,
w targach, misjach gospodarczych i wystawach – 50% całkowitych
kwalifikowalnych kosztów

- w przypadku projektów (II typ) objętych pomocą publiczną na udział
MSP w targach indywidualnego przedsiębiorcy z sektora MŚP w
charakterze wystawcy, w targach, misjach gospodarczych i wystawach –
50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów a w przypadku projektów
objętych pomocą de minimis – 15% 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 – 1% całkowitych kwalifikowalnych
kosztów (projekt realizowany przez operatora)

- w przypadku projektów grantowych (III typ) - 15% kosztów
kwalifikowalnych projektu.

Pomoc de minimis –15% 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 – 1% całkowitych kwalifikowalnych
kosztów (projekt realizowany przez operatora)
Pomoc de minimis –15% kosztów kwalifikowalnych projektu
20. Działanie 1.4 pkt 24 str. 39

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy)

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy)

Do uzupełnienia

Do uzupełnienia
Nie dotyczy

21. Działanie 1.4 pkt 25 str. 39

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

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

Do uzupełnienia

Do uzupełnienia
I i III typ projektu - maksymalna wartość całkowitych
kwalifikowalnych wydatków projektu nie może przekroczyć 50 mln
euro.przypis
Dodatkowe ograniczenia wartości wydatków
kwalifikowalnych mogą wynikać z Regulaminu konkursu.
-

II

typ

projektu

-

maksymalna

wartość

całkowitych

kwalifikowalnych wydatków projektu 500 tys. zł.
W ramach RPO L 2020 nie można wspierać dużych projektów,
o których mowa w art. 100
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Przypis

22. Działanie 1.4 pkt 30 str. 39

1 stycznia 2014 r. – w przypadku projektów nieobjętych pomocą
publiczną).

1 stycznia 2014 r. – w przypadku projektów nieobjętych pomocą
publiczną,) i wydatków na przygotowanie testu pomocy publicznej.

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie okresu
kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych przepisów dotyczących
pomocy publicznej.

W przypadku projektu grantowego wydatki mogą być ponoszone
po dniu złożenia wniosku (z wyjątkiem wydatków na przygotowanie
testu pomocy publicznej, których kwalifikowalność rozpoczęła się 1
stycznia 2014 r.).

(…)

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie okresu
kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych przepisów dotyczących
pomocy publicznej.
(…)
23. Działanie 1.4 str. 40

Podstawowe warunki kwalifikowania inwestycji przypis

Podstawowe warunki kwalifikowania inwestycji przypis

Preferowana będzie realizacja projektów w obszarach wskazanych,
jako inteligentne specjalizacje regionu. Szczegółowe zasady
realizacji/wdrażania inteligentnych specjalizacji zostaną określone
w Programie Rozwoju Innowacji.

Preferowana będzie realizacja projektów w obszarach wskazanych,
jako inteligentne specjalizacje regionu. Szczegółowe zasady
realizacji/wdrażania inteligentnych specjalizacji zostaną określone
w Programie Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego.

Przypis Dotyczą

wszystkich typów projektów w ramach Działania 1.4.

I typ projektu Promocja gospodarcza regionu
Wsparcie projektów jednostek samorządu terytorialnego z zakresu
promocji gospodarczej regionu (na arenie ogólnopolskiej lub
międzynarodowej) w celu zwiększenia inwestycji, w tym m.in.:


organizacja udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych
targach, misjach gospodarczych, organizowanych w ramach

Przypis Dotyczą

wszystkich typów projektów w ramach Działania 1.4.

W celu zapobiegania podwójnemu finansowaniu wydatki
ponoszone przez MŚP w ramach danego typu projektu nie mogą
być jednocześnie finansowane w innym typie projektu z Działania
1.4.
I typ projektu Promocja gospodarcza regionu
Wsparcie projektów jednostek samorządu terytorialnego z zakresu
promocji gospodarczej województwa lubuskiego (na arenie
ogólnopolskiej lub międzynarodowej) w celu zwiększenia inwestycji, w

szerokiej kampanii promocyjnej regionu (w tym promocji oferty
inwestycyjnej regionu),


organizacja krajowych lub międzynarodowych targów, misji
gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii
promocyjnej regionu dla MŚP (w tym promocji oferty
inwestycyjnej regionu),



organizacja szerokiej kampanii promocyjnej regionu o
charakterze kompleksowym w kraju i na rynkach
międzynarodowych,



inne działania promocyjne służące promowaniu województwa
lubuskiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów.

tym m.in poprzez następujące rodzaje działań promocyjnych.:


organizacja szerokiej kampanii promocyjnej regionu
województwa lubuskiego o charakterze kompleksowym w
kraju i na rynkach międzynarodowych, w tym kampanii
medialnej,



organizacja udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych
targach/wystawach, misjach gospodarczych, organizowanych
w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa
lubuskiego regionu (w tym promocji oferty inwestycyjnej
regionu),



organizacja krajowych lub międzynarodowych targów, misji
gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii
promocyjnej województwa lubuskiego regionu dla MŚP (w
tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),



organizacja szerokiej kampanii promocyjnej regionu o
charakterze kompleksowym w kraju i na rynkach
międzynarodowych,



tworzenie i/lub rozwój bezpłatnego systemu informacji i
obsługi potencjalnych inwestorów w zakresie ofert
inwestycyjnych w województwie lubuskim, w tym m.in.
przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla
inwestorów informacje o możliwościach inwestycyjnych w
regionie, nawiązywania kontaktów z partnerami
zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków
zagranicznych, w szczególności w zakresie branż
wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje,



inne działania promocyjne służące promowaniu województwa
lubuskiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów.

Realizacja projektów z zakresu promocji gospodarczej regionu

Projekty promujące region powinny::






wpisywać się w (plan inwestycyjny regionu i realizować jego
podstawowe założenia w zakresie promocji gospodarczej ),
obejmować różne działania promocyjne zmierzające do
pozyskania potencjalnych inwestorów oraz promowanie
wizerunku województwa lubuskiego, jako miejsca atrakcyjnego
inwestycyjnie,
mieć określony zasięg oddziaływania – obszar objęty promocją
gospodarczą, w tym również w ramach partnerstwa.

musi wynikać z założeń Planu Inwestycyjnego i Promocji
Gospodarczej Województwa Lubuskiego.
Preferowane będą projekty:
Projekty promujące region powinny::


wpisywać się w (plan inwestycyjny regionu i realizować jego
podstawowe założenia w zakresie promocji gospodarczej ),



realizowane w ramach partnerstwa,



obejmować kompleksowe - obejmujące różne działania
promocyjne zmierzające do pozyskania potencjalnych
inwestorów oraz promowanie wizerunku województwa
lubuskiego, jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie,



mieć określony o największym zasięgu oddziaływania –
obszar objęty promocją gospodarczą gospodarczą. w tym
również w ramach partnerstwa.

Preferencje zostaną odzwierciedlone w punktacji w ramach oceny
merytorycznej.

24. Działanie 1.4 str. 40

II typ projektu Ekspansja gospodarcza MŚP
Wsparcie projektów związanych z udziałem MŚP nastawionych na
wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, w targach (w
charakterze wystawcy), misjach gospodarczych i wystawach, w tym
zagranicznych.
W szczególności wsparcie będzie obejmowało:

Jeśli w projekcie z zakresu promocji gospodarczej regionu wystąpi
pomoc publiczna na tzw. drugim poziomie, beneficjent projektu
będzie udzielał pomocy na rzecz MŚP na zasadach i w wysokości
wynikającej z odpowiednich programów pomocowych (pomoc na
udział MŚP w targach lub pomoc de minimis).
II typ projektu Ekspansja gospodarcza MŚP
Wsparcie projektów związanych z udziałem MŚP nastawionych na
wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, w krajowych i/lub
zagranicznych targach/wystawach (w charakterze wystawcy) oraz w
zagranicznych misjach gospodarczych. i wystawach, w tym
zagranicznych.



kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w
zakresie ekspansji na rynki zagraniczne, lub



kompleksowe wsparcie zorganizowanych grup przedsiębiorstw
w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne (wsparcie grup
przedsiębiorstw odbywać się będzie za pośrednictwem
beneficjenta projektu grantowego2). Beneficjent projektu
grantowego udziela wsparcia na rzecz MŚP na zasadach i w
wysokości wynikających z odpowiednich programów
pomocowych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach II typu projektu
będzie przedstawienie przez MŚP strategii rozwoju przedsiębiorstwa
uwzględniającej plan rozwoju działań eksportowych wraz z
harmonogramem planowanych działań eksportowych na okres 3 lat.
Stworzenie takiej strategii może być przedmiotem projektu
realizowanego w ramach bonu na innowację w Działaniu 1.2
Przedstawiona strategia będzie przedmiotem oceny dokonywanej przez
ekspertów.
Wsparcie będzie udzielane tylko na działania uwzględnione w planie
rozwoju działań eksportowych zamieszczonym w ww. strategii.

W szczególności wsparcie będzie obejmowało:


kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w
zakresie ekspansji na rynki zagraniczne, lub



kompleksowe wsparcie zorganizowanych grup przedsiębiorstw
w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne (wsparcie grup
przedsiębiorstw odbywać się będzie za pośrednictwem
beneficjenta projektu grantowego3). Beneficjent projektu
grantowego udziela wsparcia na rzecz MŚP na zasadach i w
wysokości wynikających z odpowiednich programów
pomocowych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach II typu projektu
będzie przedstawienie przez MŚP strategii rozwoju przedsiębiorstwa
uwzględniającej plan rozwoju działań eksportowych wraz z
harmonogramem planowanych działań eksportowych na okres 3 lat.
Stworzenie takiej strategii poprzez dofinansowanie usług
doradczych dla MŚP z zakresu opracowania planów rozwoju i
ekspansji działalności na nowe rynki zbytu, czy też wdrożenia
modeli biznesowych, będzie możliwe w ramach III typu projektu
Regionalny bon na innowacje w Działaniu 1.2 Rozwój
przedsiębiorczości. Przedstawiona strategia będzie przedmiotem
oceny dokonywanej przez ekspertów.

Stworzenie takiej strategii (dofinansowanie usługi doradczej może być
przedmiotem projektu realizowanego w ramach bonu na innowacje w
Działaniu 1.2 Przedstawiona strategia będzie przedmiotem oceny
dokonywanej przez ekspertów.
Wsparcie będzie udzielane tylko na działania uwzględnione w planie
2
3

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą RPO projekty będą składać Beneficjenci projektu grantowego, którzy będą odpowiedzialni za udzielanie grantów dla MŚP.

rozwoju działań eksportowych zamieszczonym w ww. strategii.
Dofinansowanie udziału MŚP w targach/wystawach możliwe jest
wyłącznie
w
przypadku
uczestnictwa
MŚP
w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy
(rodzaj pomocy: pomoc publiczna na udział MŚP w targach lub
pomoc de minimis).
W przypadku udziału MŚP w misjach gospodarczych
dofinansowanie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.
Realizacja II typu projektów powinna pozwolić na nawiązywanie
współpracy z partnerami gospodarczymi, zwłaszcza zagranicznymi
oraz umożliwić identyfikację nowych rynków zbytu.
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III typ projektu Rozwój inwestycyjny regionu

III typ projektu Rozwój inwestycyjny regionu

W ramach projektów jednostek samorządu terytorialnego wspierane
będą działania na rzecz ułatwienia przedsiębiorcom, a także
organizacjom
zrzeszającym
przedsiębiorców,
dostępu
do
kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych
w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji
eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Celem projektu są także
działania na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w
regionie, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym
dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności
gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.

W ramach projektów jednostek samorządu terytorialnego wspierane
będą działania na rzecz ułatwienia przedsiębiorcom, a także
organizacjom
zrzeszającym
przedsiębiorców,
dostępu
do
kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych
w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji
eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Celem projektu są także
działania na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w
regionie, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym
dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności
gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.

Wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące:

Wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące:



informacje na temat rynków państw trzecich, określenia
potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert
współpracy, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych
rynkach zagranicznych,



informacje na temat rynków państw trzecich, określenia
potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert
współpracy, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych
rynkach zagranicznych,



informacje niezbędne do dostosowania oferty produktowej lub



informacje niezbędne do dostosowania oferty produktowej lub

usługowej do wymogów poszczególnych rynków,

usługowej do wymogów poszczególnych rynków,



wsparcie w zakresie nawiązania współpracy technologicznej,
otwierania nowych kanałów dystrybucji,



wsparcie w zakresie nawiązania współpracy technologicznej,
otwierania nowych kanałów dystrybucji,



organizację spotkań z przedsiębiorcami lub typu B2B,



organizację spotkań z przedsiębiorcami lub typu B2B,



promocję przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych,



promocję przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych,



rozwój łańcuchów dostaw.

Dofinansowanie usług doradczych dla MŚP z zakresu opracowania
planów
rozwoju
i
ekspansji
działalności
na nowe rynki zbytu, czy też wdrożenia modeli biznesowych będzie
możliwe w ramach bonu na innowacje w Działaniu 1.2.
O dofinansowanie w ramach tego typu projektu będą mogli się ubiegać
wnioskodawcy – beneficjenci projektu grantowego, którzy na rzecz MŚP
(grantobiorcy/ostateczni odbiorcy) pozyskają informacje niezbędne dla
implementacji najlepszych praktyk gospodarczych oraz ekspansji na
rynki zagraniczne.
W celu zapobiegania podwójnemu finansowaniu wydatki ponoszone
przez Beneficjenta w ramach projektu realizowanego w Typie III nie
mogą być jednocześnie kwalifikowalne w projektach realizowanych
przez niego w działaniu 1.1 Typ III i 1.2.


rozwój łańcuchów dostaw.
Dofinansowanie usług doradczych dla MŚP z zakresu opracowania
planów
rozwoju
i
ekspansji
działalności
na nowe rynki zbytu, czy też wdrożenia modeli biznesowych będzie
możliwe w ramach bonu na innowacje w Działaniu 1.2.

O dofinansowanie w ramach tego typu projektu będą mogli się ubiegać
wnioskodawcy – beneficjenci projektu grantowego, którzy na rzecz MŚP
(grantobiorcy/ostateczni odbiorcy) pozyskają informacje niezbędne dla
implementacji najlepszych praktyk gospodarczych oraz ekspansji na
rynki zagraniczne.
W celu zapobiegania podwójnemu finansowaniu wydatki ponoszone
przez Beneficjenta w ramach projektu realizowanego w Typie III nie
mogą być jednocześnie kwalifikowalne w projektach realizowanych
przez niego w działaniu 1.1 Typ III i 1.2.
III typ projektu Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy
Realizacja projektów wyłącznie projektów wynikających z założeń
Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa
Lubuskiego.
Projekt dotyczy kompleksowego wsparcia, za pośrednictwem
beneficjenta projektu grantowego, udziału grup/y przedsiębiorstw
(np. reprezentujących daną branżę) w charakterze wystawcy, w
targach/wystawach, w tym zagranicznych i/lub udziału grup/y
przedsiębiorstw w zagranicznych misjach gospodarczych.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą
RPO projekty będą składać beneficjenci projektu grantowego,
którzy będą odpowiedzialni za kompleksowe wsparcie
zorganizowanych grup przedsiębiorstw (grantobiorców) w zakresie
ekspansji na rynki zagraniczne i/lub rynek krajowy. Pomoc na rzecz
MŚP (grantobiorcy) będzie udzielana przez beneficjenta projektu
grantowego ze środków przekazanych przez Instytucję
Zarządzającą RPO.
Beneficjent projektu grantowego będzie udzielał pomocy na rzecz
MŚP na zasadach i w wysokości wynikającej z odpowiednich
programów pomocowych (pomoc na udział MŚP w targach lub
pomoc de minimis).
Dofinansowaniu projektu złożonego przez beneficjenta projektu
grantowego podlegać będą przede wszystkim: koszty udziału MŚP
w targach/wystawach/misjach gospodarczych, koszty zarządzania
projektem, koszty informacji i promocji projektu.
Między przedsiębiorstwem (grantobiorcą) a beneficjentem projektu
grantowego nie mogą występować powiązania osobowe lub
kapitałowe, o których mowa w załączniku I do Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014.
Beneficjent projektu grantowego będzie odpowiedzialny za wybór
projektów zgłoszonych przez MŚP do realizacji w ramach projektu
grantowego. Ocenie podlegać będzie rezultat projektu dla
przedsiębiorcy, zasadność oraz racjonalność realizacji projektu
oraz jego wpływ na potencjał rozwojowy przedsiębiorcy.
W celu zapobiegania podwójnemu finansowaniu wydatki
ponoszone przez beneficjenta projektu grantowego nie mogą być
jednocześnie kwalifikowalne w projektach realizowanych przez
niego
w
Działaniu
1.1
Badania
i innowacje (typ III) i/lub Działaniu 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.
Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy MŚP w ramach

projektu grantowego zostanie określony przez beneficjenta
projektu grantowego.
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Pozostałe warunki kwalifikowania inwestycji przypis
Przypis

Dotyczą wszystkich typów projektów w ramach Działania 1.4.

Wsparciem mogą być objęte wyłącznie MŚP. Nie ma możliwości
wsparcia dużych przedsiębiorstw.
(…)

Pozostałe warunki kwalifikowania inwestycji przypis
Przypis

Dotyczą wszystkich typów projektów w ramach Działania 1.4.

Wsparciem mogą być objęte wyłącznie MŚP. Nie ma możliwości
wsparcia dużych przedsiębiorstw. Zasada ta dotyczy także pomocy na
tzw. drugim poziomie.
(…)

27. Działanie 2.1 pkt 12
Mechanizmy powiązania
interwencji z innymi
działaniami/poddziałaniami

Nie dotyczy.

W ramach Działania stosowane będą preferencje dla projektów
rewitalizacyjnych (w tym. kryteria oceny projektów).

28. Działanie 3.1 Odnawialne źródła
energii
Tabela
Wiersz 20
Pomoc publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna lub krajowa
podstawa prawna)

Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w
układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze
źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014–2020, wydanego na podstawie art. 40 oraz 41
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na
infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020, wydanego na podstawie art. 48
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
Pomoc de minimis będzie przyznawana na podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020,
wydanego na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w
układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze
źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014–2020, wydanego na podstawie art. 40 oraz 41
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na
infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020, wydanego na podstawie art. 48
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
Pomoc de minimis będzie przyznawana na podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020,
wydanego na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną

w ramach realizacji Programu, znajdą zastosowanie właściwe
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania
wsparcia.
Wsparcie udzielane będzie na podstawie:

29. Działanie 3.1 Odnawialne źródła
energii
Warunki kwalifikowania
inwestycji w Działaniu 3.1
Pozostałe warunki

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:





…;
…;
którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie



Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na
inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
(Dz. U. 2015 poz. 1420), wydanego w oparciu o art. 40, 41 i
49 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.),



Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
(Dz. U. 2015 poz. 2011), wydanego w oparciu o art. 48 i 49
rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.),



Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 488) wydanego w oparciu o
rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:

 …;
 …;
 którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie

kwalifikowania inwestycji

art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;

art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;

30. Działanie 3.2 pkt 12
Mechanizmy powiązania
interwencji z innymi
działaniami/poddziałaniami

Projekty realizowane w formule ZIT dofinansowywane ze środków RPO
oraz analogiczne projekty realizowane w ramach POIiŚ – zgodnie z
podziałem wynikającym z Linii Demarkacyjnej oraz zapisów Strategii
ZIT.

Projekty realizowane w formule ZIT dofinansowywane ze środków RPO
oraz analogiczne projekty realizowane w ramach POIiŚ – zgodnie z
podziałem wynikającym z Linii Demarkacyjnej oraz zapisów Strategii
ZIT.
W ramach Działania stosowane będą preferencje dla projektów
rewitalizacyjnych (w tym. kryteria oceny projektów).

31. Działanie 3.2 Pozostałe warunki
kwalifikowania inwestycji

Brak zapisu.

W ramach Działania stosowane będą preferencje dla projektów
rewitalizacyjnych (w tym. kryteria oceny projektów).

32. Działanie 3.2 Efektywność
energetyczna
Tabela
Wiersz 20
Pomoc publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna lub krajowa
podstawa prawna)

Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje
wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020, wydanego na podstawie
art. 39 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r.
Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację
inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020,
wydanego na podstawie art. 36 oraz 37 Rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje
wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020, wydanego na podstawie
art. 39 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r.
Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację
inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020,
wydanego na podstawie art. 36 oraz 37 Rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną
w ramach realizacji Programu, znajdą zastosowanie właściwe
przepisy prawa unijnego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej
pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia.
Wsparcie udzielane będzie na podstawie:


Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na
inwestycje wspierające efektywność energetyczną w

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020 (Dz. U. 2015 r. poz. 1363), wydanego w oparciu
o art. 38, 39 i 49 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.),


33. Działanie 3.2 Efektywność
energetyczna
Warunki kwalifikowania
inwestycji w Działaniu 3.2
Pozostałe warunki
kwalifikowania inwestycji

34. Działanie 3.3, tabela pkt 7, typ
beneficjenta dla Poddziałania
3.3.1

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:











…;
…;
którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie
art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;
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

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na
realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu
ochrony środowiska w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.
2022), wydanego w oparciu o art. 36, 37 i 49
rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.).

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:

 …;
 …;
 którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie

art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;







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

35. Działanie 3.3, tabela pkt 15
Limity i ograniczenia w realizacji
projektów

Z powodu możliwości inwestycji w drogi lokalne jedynie jako
uzupełnienia inwestycji podstawowej projektu kompleksowego, wydatki
na drogi nie mogą stanowić większości kosztów projektu.
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną potencjalne limity
mogą wynikać z odrębnych dokumentów, tj. programów pomocowych.

36. Działanie 3.3 Ograniczenie
niskiej emisji w miastach
Tabela
Wiersz 20
Pomoc publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna lub krajowa
podstawa prawna)

Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje
wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020, wydanego na podstawie
art. 39 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r.
Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na
efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, wydanego na
podstawie art. 46 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r.
Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014–2020, wydanego na podstawie art. 56 Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów
publicznych na terenie objętym RPO-L2020
Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki
ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra w ramach typów I, III, IV.
Jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra
mogą występować o środki w ramach typu II. Łączna kwota
dofinansowania dla wszystkich projektów jednostek tworzących
Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra w ramach Poddziałania
3.3.1 typ II nie może przekroczyć 10 mln. zł.
Z powodu możliwości inwestycji w drogi lokalne jedynie jako
uzupełnienia inwestycji podstawowej projektu kompleksowego, wydatki
na drogi nie mogą stanowić większości kosztów projektu.
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną potencjalne limity
mogą wynikać z odrębnych dokumentów, tj. programów pomocowych.
Wartość łącznego dofinansowania dla wszystkich projektów
jednostek tworzących Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra
w ramach Poddziałania 3.3.1 typ II nie może przekroczyć 10 mln. zł.
Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje
wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020, wydanego na podstawie
art. 39 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r.
Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na
efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, wydanego na
podstawie art. 46 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r.
Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014–2020, wydanego na podstawie art. 56 Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną
w ramach realizacji Programu, znajdą zastosowanie właściwe
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania
wsparcia.
Wsparcie udzielane będzie na podstawie:

37. Działanie 3.3 Ograniczenie
niskiej emisji w miastach
Warunki kwalifikowania
inwestycji w Działaniu 3.3
Pozostałe warunki
kwalifikowania inwestycji

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:

38. Działanie 3.4 Kogeneracja

Pomoc





…;
którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie
art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;
będzie

przyznawana

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na
inwestycje wspierające efektywność energetyczną w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020 (Dz. U. 2015 r. poz. 1363), wydanego w oparciu
o art. 38, 39 i 49 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.),



Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
inwestycyjnej na efektywny energetycznie system
ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015
poz. 2021), wydanego w oparciu o art. 46 i 49
rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.).

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:

…;

inwestycyjna



na

podstawie

 …;
 …;
 którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie

art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;

Pomoc

inwestycyjna

będzie

przyznawana

na

podstawie

Tabela
Wiersz 20
Pomoc publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna lub krajowa
podstawa prawna)

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w
układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze
źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014–2020, wydanego na podstawie art. 40 oraz 41
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w
układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze
źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014–2020, wydanego na podstawie art. 40 oraz 41
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną
w ramach realizacji Programu, znajdą zastosowanie właściwe
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania
wsparcia.
Wsparcie udzielane będzie na podstawie:


39. Działanie 3.4 Kogeneracja
Warunki kwalifikowania
inwestycji w Działaniu 3.4
Pozostałe warunki
kwalifikowania inwestycji

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:

40. Działanie 4.1 Przeciwdziałanie
katastrofom naturalnym i ich
skutkom
Warunki kwalifikowania

Przewidziane do dofinansowania projekty powinny uwzględniać
opracowane mapy zagrożeń i ryzyka powodziowego, a także być spójne
z planami zarządzania ryzykiem powodziowym dla wszystkich dorzeczy,
wymaganych tzw. Dyrektywą powodziową.





…;
…;
którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie
art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na
inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
(Dz. U. 2015 poz. 1420), wydanego w oparciu o art. 40, 41 i
49 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.).

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:

 …;
 …;
 którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie

art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;

Przewidziane do dofinansowania projekty powinny uwzględniać
opracowane mapy zagrożeń i ryzyka powodziowego, a także być spójne
z planami zarządzania ryzykiem powodziowym dla wszystkich dorzeczy,
wymaganych tzw. Dyrektywą powodziową. Ponadto wspierane będą

inwestycji w Działaniu 4.1
Podstawowe warunki
kwalifikowania inwestycji
II typ projektu: Poprawa
bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego:

inwestycje mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem
powodziowym.

41. Działanie 4.1 Przeciwdziałanie
katastrofom naturalnym i ich
skutkom
Warunki kwalifikowania
inwestycji w Działaniu 4.1
Pozostałe warunki
kwalifikowania inwestycji

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:

42. Działanie 4.2 Gospodarka
odpadami
Tabela
Wiersz 9 Instytucja
pośrednicząca

Do uzupełnienia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze

43. SZOP str. 113; Działanie 4.2
Gospodarka odpadami

Tryb konkursowy

Tryb konkursowy

Instytucja Zarządzająca RPO – Lubuskie 2020

Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

W przypadku projektów, które zgodnie z zapisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., należy uznać za projekty generujące dochód, dla których istnieje
możliwość określenia przychodu z wyprzedzeniem, formą uwzględniania
dochodu będzie wskaźnik luki w finansowaniu lub metoda
zryczałtowanych stawek procentowych dochodów. Projekty generujące
dochód, dla których nie można obiektywnie określić przychodu z

W przypadku projektów generujących dochód zastosowanie stawki
zryczałtowanej w wielkości 20% (zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia
ogólnego UE 1303/2013).





…;
…;
którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie
art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:

 …;
 …;
 którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie

art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;

Pole 14
44. SZOP str. 114; Działanie 4.2
Gospodarka odpadami
Pole 18

wyprzedzeniem, należy traktować jako projekty potencjalnie generujące
dochód, w związku z czym muszą one zostać objęte monitorowaniem
generowanego dochodu. Dochód wygenerowany w okresie trzech lat od
zakończenia operacji lub do terminu na złożenie dokumentów
dotyczących zamknięcia programu w zależności od tego, który z
terminów nastąpi wcześniej, podlega zwrotowi przez beneficjenta oraz
jest odliczany od wydatków deklarowanych Komisji (do kategorii tej nie
zalicza się projektów z sektorów lub podsektorów, dla których określone
zostały zryczałtowane procentowe stawki dochodów).
45. SZOP str. 114; Działanie 4.2
Gospodarka odpadami
Pole 20

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi pomoc w formie
rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie
106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, gospodarczym, udzielana zgodnie z zasadami określonymi w:
przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług  decyzji Komisji z 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106
ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. KOMUNIKAT
państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług
KOMISJI – Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy
publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do
państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych
wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie
(2011). ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 360/2012 z dnia 25
gospodarczym (Dz. Urz. UE 2012 L 7/3);
kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
 zasadach ramowych Unii Europejskiej dotyczących pomocy państwa
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej
w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych
przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie
(2011) (Dz. Urz. UE 2012 C 8/15) lub rozporządzeniu Komisji (UE)
gospodarczym.
NR 360/2012 z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi
świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE 2012 L
114/8).
Pomoc publiczna nie wystąpi w przypadku rekompensat spełniających
warunki określone w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE z 24
lipca 2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH (Zb. Orz. 2003,
s. I 7747).
Przy ocenie występowania zgodności pomocy z zasadami rynku
wewnętrznego UE należy kierować się postanowieniami wytycznych w
zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów
realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie
gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego w gospodarce odpadami.
Dopuszcza się możliwość notyfikowania Komisji Europejskiej programu

pomocowego bądź pomocy indywidualnej.
Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:

46. Działanie 4.2 Gospodarka
odpadami
Warunki kwalifikowania
inwestycji w Działaniu 4.2
Pozostałe warunki
kwalifikowania inwestycji

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:

47. Działanie 4.3 Gospodarka
wodno-ściekowa
Tabela
Wiersz 9 Instytucja
pośrednicząca

Do uzupełnienia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze

48. SZOP str. 120; Działanie 4.3
Gospodarka wodno-ściekowa

Tryb konkursowy

Tryb konkursowy

Instytucja Zarządzająca RPO – Lubuskie 2020

Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

W przypadku projektów, które zgodnie z zapisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., należy uznać za projekty generujące dochód, dla których istnieje
możliwość określenia przychodu z wyprzedzeniem, formą uwzględniania
dochodu będzie wskaźnik luki w finansowaniu lub metoda
zryczałtowanych stawek procentowych dochodów. Projekty generujące
dochód, dla których nie można obiektywnie określić przychodu z
wyprzedzeniem, należy traktować jako projekty potencjalnie generujące
dochód, w związku z czym muszą one zostać objęte monitorowaniem
generowanego dochodu. Dochód wygenerowany w okresie trzech lat od
zakończenia operacji lub do terminu na złożenie dokumentów
dotyczących zamknięcia programu w zależności od tego, który z
terminów nastąpi wcześniej, podlega zwrotowi przez beneficjenta oraz

W przypadku projektów generujących dochód zastosowanie stawki
zryczałtowanej w wielkości 25% (zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia
ogólnego UE 1303/2013).





…;
…;
którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie
art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;

 …;
 …;
 którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie

art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;

Pole 14
49. SZOP str. 120; Działanie 4.3
Gospodarka wodno-ściekowa
Pole 18

jest odliczany od wydatków deklarowanych Komisji (do kategorii tej nie
zalicza się projektów z sektorów lub podsektorów, dla których określone
zostały zryczałtowane procentowe stawki dochodów).
50. Działanie Gospodarka wodnościekowa
Warunki kwalifikowania
inwestycji w Działaniu 4.3
Pozostałe warunki
kwalifikowania inwestycji

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:

51. Działanie 4.4
Tabela pkt 5 Typy 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 kulturowego do rozwoju turystyki.

52. Działanie 4.4 Tabela pkt 7, typ
beneficjenta

4
5





…;
…;
którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie
art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:

 …;
 …;
 którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie
art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;

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



Jednostki samorządu terytorialnego (JST),



Jednostki samorządu terytorialnego (JST),



Związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,



Związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,



Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,



Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,



Spółki prawa handlowego będące własnością JST.



Spółki prawa handlowego będące własnością JST.



Samorządowe instytucje kultury.



Samorządowe instytucje kultury.



Uczelnie4



Uczelnie5 i szkoły wyższe



Organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia
zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje,



Organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia
zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje,



Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i
związków wyznaniowych,



Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i
związków wyznaniowych,

i szkoły wyższe

Z wyłączeniem uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez MKiDN.
Z wyłączeniem uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez MKiDN.

53. Działanie 4.4 pkt 12
Mechanizmy powiązania
interwencji z innymi
działaniami/poddziałaniami
54. Działanie 4.4
Warunki kwalifikowania
inwestycji w Działaniu 4.4

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem
Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu
Beneficjentów dla Działania.
Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki
ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra.

Podmioty zarządzających obiektami indywidualnie
wpisanymi na Listę UNESCO .
Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem
Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu
Beneficjentów dla Działania.
Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki
ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra.

Nie dotyczy

W ramach Działania stosowane będą preferencje dla projektów
rewitalizacyjnych (w tym. kryteria oceny projektów).



I typ projektu – Ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów
kultury i polegające na*:
(…)
 zabezpieczeniu obiektów i zespołów zabytkowych na wypadek
zagrożeń zewnętrznych (w tym przed kradzieżą i zniszczeniem)
(…)
*przypis Część projektu infrastrukturalnego może stanowić
termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu.

I typ projektu – Inwestycje w zakresie ochrony i zachowania obiektów
zabytkowych, i zasobów kultury (w tym dziedzictwa kulturowego) na
potrzeby rozwoju turystyki polegające na*:
(…)
 ochronie (w tym zabezpieczeniu na wypadek zagrożeń
zewnętrznych, np. przed kradzieżą i zniszczeniem) i renowacji
dziedzictwa kulturowego
 zabezpieczeniu obiektów i zespołów zabytkowych na wypadek
zagrożeń zewnętrznych (w tym przed kradzieżą i zniszczeniem)
wyposażenie obiektów zabytkowych w sprzęt niezbędny do (…)
prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, *przypis Część projektu infrastrukturalnego może stanowić
multimedialny) – tylko jako element projektu).
termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu.
 wyposażenie obiektów zabytkowych w sprzęt niezbędny do
prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny,
II typ projektu – Przebudowa instytucji kultury oraz dostosowanie
multimedialny) – tylko jako element projektu).
obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej*
 rozbudowa, przebudowa obiektów kultury
(…)
b) adaptacja tj. modernizacja** obiektu w celu dostosowania do pełnienia II typ projektu – Inwestycje w zakresie przebudowy instytucji kultury
nowej funkcji kulturalnej i turystycznej, w tym:
oraz dostosowania obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej
(Przypis*) Część projektu infrastrukturalnego może stanowić
termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu.
Przypis** Pojęcie modernizacja mieści się w zakresie pojęciowym (…)

i turystycznej*
(…)
b) adaptacja, tj. modernizacja** istniejącego obiektu w celu
dostosowania do pełnienia nowej funkcji (w tym nowej funkcji)

III typ projektu – Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do rozwoju
turystyki*.
 Ochrona i renowacja dziedzictwa kulturowego (w tym
zabezpieczenie na wypadek zagrożeń zewnętrznych m.in. przed
kradzieżą i zniszczeniem).
*przypis Część projektu infrastrukturalnego może
termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu.

stanowić

kulturalnej i turystycznej, w tym:
(Przypis*) Część projektu infrastrukturalnego może stanowić
termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu.
Przypis** Pojęcie modernizacja mieści się w zakresie pojęciowym (…)
III typ projektu – Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do rozwoju
turystyki*.
 Ochrona i renowacja dziedzictwa kulturowego (w tym
zabezpieczenie na wypadek zagrożeń zewnętrznych m.in. przed
kradzieżą i zniszczeniem).
*przypis Część projektu infrastrukturalnego może
termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu.

55. Działanie 4.4 pkt. 15, 23 oraz
podstawowe warunki
kwalifikowania inwestycji

Do 2 mln euro:
W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych
instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kościołów i związków
wyznaniowych realizujących projekty w poniżej wskazanym zakresie:
i.
projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za
Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych
wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub
położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta
RP,
ii.
projekty mieszczące się w zakresie obszarów tematycznych:
 projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji
zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i
ruchomych);
 projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach
wojewódzkich;
 projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w miastach
wojewódzkich;
 projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji,
adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed
kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków
techniki;

stanowić

(…)
Do 2 mln euro:
W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych
instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kościołów i związków
wyznaniowych, podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie
wpisanymi na Listę UNESCO realizujących projekty w poniżej
wskazanym zakresie:
i.
projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za
Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych
wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub
położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta
RP,
ii.
projekty mieszczące się w zakresie obszarów tematycznych:
 projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji
zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i
ruchomych);
 projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach
wojewódzkich;
 projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w miastach
wojewódzkich;
 projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji,
adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed

Do 5 mln euro:
 W przypadku projektów innych niż wymienione w pkt. i, ii, ale
zgodne z zakresem wsparcia przewidzianym dla Działania 4.4
 W przypadku projektów o zakresie wsparcia przewidzianym
dla Działania 4.4, których Beneficjentami są podmioty inne niż:
jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje
kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki
wyznaniowe,
 W przypadku projektów wynikających z Kontraktu
Terytorialnego (bez względu na rodzaj Beneficjenta i zakres
projektu).

56. Działanie 4.5 Kapitał
przyrodniczy regionu
Tabela
Wiersz 20
Pomoc publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna lub krajowa
podstawa prawna)

Pomoc będzie przyznawana na podstawie ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, wydanego na
podstawie art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r.
Pomoc de minimis będzie przyznawana na podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020,
wydanego na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014–2020, wydanego na podstawie art. 56 Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków
techniki;
Do 5 mln euro:
 W przypadku projektów innych niż wymienione w pkt. i, ii, ale
zgodne z zakresem wsparcia przewidzianym dla Działania 4.4
 W przypadku projektów o zakresie wsparcia przewidzianym
dla Działania 4.4, których Beneficjentami są podmioty inne niż:
jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje
kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki
wyznaniowe,
podmioty
zarządzające
obiektami
indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO,
 W przypadku projektów wynikających z Kontraktu
Terytorialnego (bez względu na rodzaj Beneficjenta i zakres
projektu).
(…)
Pomoc będzie przyznawana na podstawie ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, wydanego na
podstawie art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r.
Pomoc de minimis będzie przyznawana na podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020,
wydanego na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
Pomoc
publiczna
będzie
przyznawana
na
podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014–2020, wydanego na podstawie art. 56 Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną
w ramach realizacji Programu, znajdą zastosowanie właściwe
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania

wsparcia.
Wsparcie udzielane będzie na podstawie:

57. Działanie 4.5 Kapitał
przyrodniczy regionu
Warunki kwalifikowania
inwestycji w Działaniu 4.5
Pozostałe warunki
kwalifikowania inwestycji

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:





…;
…;
którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie
art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr



Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1416),
wydanego w oparciu o art. 14 rozporządzenia KE nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26
czerwca 2014 r.),



Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 488) wydanego w oparciu o
rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.),



Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5
sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
(Dz. U. 2015 poz. 1208), wydanego w oparciu o art. 56
rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.).

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:

 …;
 …;
 którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie

art.
207
ust.
4
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.) lub art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr

249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;
58. Działanie 5.1
Tabela pkt. 14
Tryb(y) wyboru projektów oraz
wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego za nabór
i ocenę wniosków oraz
przyjmowanie protestów
59. Działanie 5.2 pkt 12
Mechanizmy powiązania
interwencji z innymi
działaniami/poddziałaniami
60. Działanie 5.2 pkt 19 Pomoc
publiczna i pomoc de minimis
61. Działanie 5.2, Tabela pkt 20
Maksymalny % poziom
dofinansowania UE

62. Działanie 5.2, Tabela pkt 21
Maksymalny % poziom
dofinansowania całkowitego
wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu
63. Działanie 5.2, Tabela pkt 22
Minimalny wkład własny
Beneficjenta

W
ramach
Działania
będzie
miał
konkursowy/pozakonkursowy.
Instytucja Zarządzająca RPO – Lubuskie 2020

zastosowanie

tryb

249, poz. 2104 z późn. zm.) – przed upływem okresu
wykluczenia;
W
ramach
Działania
będzie
miał
konkursowy/pozakonkursowy.
Instytucja Zarządzająca RPO – Lubuskie 2020.

zastosowanie

tryb

Nie dotyczy

W ramach Działania stosowane będą preferencje dla projektów
rewitalizacyjnych (w tym. kryteria oceny projektów).

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy unijne i krajowe. Pomoc będzie udzielana będzie
na podstawie rozporządzenia ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w tym zakresie.
Dofinansowanie projektów objętych pomocą publiczną:
Udział środków EFRR w kwocie dofinansowania do 85%.
Dla pozostałych projektów:
Udział środków EFRR w kwocie dofinansowania do 100%.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy unijne i krajowe. Pomoc będzie udzielana będzie
na podstawie rozporządzenia ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w tym zakresie.
Dla Typu I projektów: max. 55% całkowitych kwalifikowalnych
kosztów projektu.
Dla typu II projektów: max. 99% całkowitych kwalifikowalnych
kosztów projektu.
Dla Typu III projektów: max. 50% całkowitych kwalifikowalnych
kosztów projektu.
Dofinansowanie projektów objętych pomocą publiczną:
Udział środków EFRR w kwocie dofinansowania do 85%.
Dla pozostałych projektów:
Udział środków EFRR w kwocie dofinansowania do 100%.
Dla Typu I projektów: max. 5055% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu.
Dla typu II projektów: max. 99% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu.
Dla Typu III projektów: max. 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu.
Dla Typu I projektów: maxmin. 5045% całkowitych kwalifikowalnych
kosztów projektu.
Dla typu II projektów: maxmin. 991% całkowitych kwalifikowalnych
kosztów projektu.
Dla Typu III projektów: maxmin. 50% całkowitych kwalifikowalnych

Dla Typu I projektów: max. 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu.
Dla typu II projektów: max. 99% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu.
Dla Typu III projektów: max. 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu.
Dla Typu I projektów: max. 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu.
Dla typu II projektów: max. 991% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu.
Dla Typu III projektów: max. 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów

64. Działanie 5.2, Tabela pkt 23

projektu.
Minimalny wkład własny beneficjenta (jeśli dotyczy)
Dla Typu I projektów: min. 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu.
Dla typu II projektów: min. 1% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu.
Dla Typu III projektów: min. 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu..

65.



Podziałanie 6.3.1.
pkt.7: Typ beneficjenta









66.


Podziałanie 6.3.2.
pkt.7: Typ beneficjenta






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,

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

kosztów projektu.
Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy)
Minimalny wkład własny beneficjenta (jeśli dotyczy)
Dla Typu I projektów: min. 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu.
Dla typu II projektów: min. 1% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu.
Dla Typu III projektów: min. 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu.
Nie dotyczy.
 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,
Projekty mogą być realizowane również na zasadzie
partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami
wymienionymi w katalogu Beneficjentów oraz podmioty
działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się
aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych
ubóstwem itp. (w tym jednostki 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,
instytucje otoczenia biznesu (IOB),
podmioty ekonomii społecznej,
podmiot wdrażający instrument finansowy.

67.

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

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 organizacje pozarządowe,
 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia
Działanie 6.4.
pkt.7: Typ beneficjenta







68.
Działanie 6.5.
Pkt 2 Cel/e szczegółowy/e
działania/ poddziałania

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

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





podstawie odrębnych przepisów,
instytucje rynku pracy,
instytucje otoczenia biznesu (IOB),
podmioty ekonomii społecznej,
podmiot wdrażający instrument finansowy.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie
partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami
wymienionymi w katalogu 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),
 szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o
systemie oświaty) i ich organy prowadzące.
Projekty mogą być realizowane również na zasadzie
partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami
wymienionymi w katalogu Beneficjentów oraz osoby fizyczne
prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych
przepisów.
Dodany przypis, usunięta część treści
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

3 (zgodnie z ISCED 2011 (UNESCO)) włącznie.

przypis

starszych, pracownikach o niskich kwalifikacjach
) Osoby o
niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie na poziomie do
ISCED 3 (zgodnie z ISCED 2011 (UNESCO)) włącznie.:
przypisOsoby

o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 (zgodnie z ISCED 2011
(UNESCO)
69.
I Typ – Wsparcie MMSP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i
ich pracowników poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące:
Działanie 6.6
Pkt 5 Typy projektów

70.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

doradztwo zawodowe;
poradnictwo psychologiczne,
pośrednictwa pracy,
szkolenia i kursy zawodowe,
staże i praktyki zawodowe,
subsydiowane zatrudnienie,
bon na zasiedlenie.

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,

Działanie 6.5.
pkt.7: Typ beneficjenta

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.

I Typ – Wsparcie MŚP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i ich
pracowników poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące
Kompleksowe wsparcie zagrożonych utratą zatrudnienia
pracowników przedsiębiorstw, pracowników zwolnionych, osób
odchodzących z rolnictwa obejmujące:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)












doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem
Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy
element wsparcia,
poradnictwo psychologiczne,
pośrednictwo pracy,
szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe;
staże i praktyki zawodowe
subsydiowane zatrudnienie,
bon na zasiedlenie dodatek relokacyjny.
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.
Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z
udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w
katalogu Beneficjentów.
71.

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz pomocy
de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 20142020.
De minimis (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18.12.2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis).
Działanie 6.5
Pkt 20 Pomoc publiczna
i pomoc de minimis

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji oraz pracowników z niepełnosprawnościami (Rozporządzenie
Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu):
wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy
system dystrybucji usług rozwojowych,
dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych,
diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w
oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych

72.

Działanie 6.6.
pkt.7: Typ beneficjenta

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz pomocy
de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 20142020.
De minimis (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18.12.2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis).
Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji oraz pracowników z niepełnosprawnościami (Rozporządzenie
Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,





 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 organizacje pozarządowe,
 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia






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.

stowarzyszenia i porozumienia,






(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.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z
udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w
katalogu Beneficjentów oraz szkoły i placówki ponadgimnazjalne
prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące
(w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki,
stowarzyszenia i porozumienia.
73.

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz pomocy
de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 20142020.

Działanie 6.6
Pkt 20 Pomoc publiczna
i pomoc de minimis

De minimis (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18.12.2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis).

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz pomocy
de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 20142020.

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji oraz pracowników z niepełnosprawnościami (Rozporządzenie
Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu):

De minimis (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18.12.2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis).

wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy
system dystrybucji usług rozwojowych,

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji oraz pracowników z niepełnosprawnościami (Rozporządzenie
Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych,
diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w
oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych wsparcie
typu outplacement
74.

Działanie 6.7.
pkt.7: Typ beneficjenta

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,





 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 organizacje pozarządowe,
 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia




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,

stowarzyszenia i porozumienia,




(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).

75. Działanie
7.1 Programy aktywnej integracji
realizowane przez ośrodki
pomocy społecznej
Punkt 7 – Typ beneficjenta

76. Podziałanie 7.4.2, pkt.7: Typ
beneficjenta

Tryb konkursowy:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
- ośrodki pomocy społecznej

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

 instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 podmioty ekonomii społecznej,
 instytucje lub podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia

(w tym podmioty lecznicze),
podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się
aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych
ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).
Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z
udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w
katalogu Beneficjentów.


Tryb konkursowy:
 Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjneośrodki 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).

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

 organizacje pozarządowe,
 podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się

 organizacje pozarządowe,
 podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się

aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych

aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych

ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).
Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z
udziałem następujących Partnerów:

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

 organizacje pozarządowe,
 podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się






77. Podziałanie 8.1.2, pkt.7: Typ
beneficjenta

 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.

aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych
ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość
prawną,
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,
samorządowe instytucje kultury,

 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.
Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z
udziałem następujących Partnerów:
 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,
 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia
(mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
w tym osoby fizyczne prowadzące działalność

gospodarczą,

 podmioty ekonomii społecznej,
 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na

78. Podziałanie 8.1.3, pkt.7: Typ
beneficjenta

 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.

podstawie odrębnych przepisów,
organizacje pozarządowe,
samorządowe instytucje kultury,
instytucje rynku pracy,
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.
Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z
udziałem następujących Partnerów:
 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,
 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia
(mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
w tym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą,
 podmioty ekonomii społecznej,
 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na
podstawie odrębnych przepisów,
 organizacje pozarządowe,
 samorządowe instytucje kultury,
 instytucje rynku pracy,






79. Działania/ Podziałania 6.2,
6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7,
7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7/6/1, 8.1.1,
8.1.2, 8.1.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.5

Uaktualnienie informacji o obowiązujących aktach prawnych:
Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz
pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata
2014–2020

Tabela pkt 20 pomoc publiczna
80. Działanie 9.1
Tabela pkt. 12
Mechanizmy powiązania
interwencji z innymi
działaniami/poddziałaniami w
ramach PO lub innymi PO (jeśli
dotyczy)

Wsparcie przedsięwzięć polegających na inwestycjach w infrastrukturę
społeczną związaną ze świadczeniem usług socjalnych w zakresie
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego
i
chronionego
realizowanych na obszarze zdegradowanym możliwe jest w Działaniu
9.1, ale tylko w przypadku wyczerpania alokacji przewidzianej na
dofinansowanie inwestycji tego rodzaju w Działaniu 9.2.

81. Działanie 9.1
Warunki kwalifikowania
inwestycji

(…)
Działania polegające na rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na
rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym muszą
być zgodne z założeniami europejskich zasad przejścia z opieki
instytucjonalnej do opieki środowiskowej oraz kierunkami wskazanymi w
Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.
(…)

82. Działanie 9.1
Warunki kwalifikowania
inwestycji

Przedsięwzięcia polegające na inwestycjach w infrastrukturę społeczną
związaną ze świadczeniem usług socjalnych w zakresie mieszkalnictwa
socjalnego, wspomaganego i chronionego realizowane na obszarze
zdegradowanym są możliwe tylko w przypadku wyczerpania alokacji
przewidzianej na dofinansowanie tego rodzaju projektów w Osi
Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna” (PI 9b, Działanie 9.2 „Rozwój
obszarów zmarginalizowanych”).

Wsparcie przedsięwzięć polegających na inwestycjach w infrastrukturę
społeczną związaną ze świadczeniem usług socjalnych w zakresie
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego
i
chronionego
realizowanych na obszarze zdegradowanym możliwe jest w Działaniu
9.1, ale tylko w przypadku wyczerpania alokacji przewidzianej na
dofinansowanie inwestycji tego rodzaju w Działaniu 9.2.
W ramach Działania stosowane będą preferencje dla projektów
rewitalizacyjnych (w tym. kryteria oceny projektów).
(…)
Działania polegające na rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na
rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym muszą
być zgodne z założeniami europejskich zasad przejścia z opieki
instytucjonalnej do opieki środowiskowej, oraz kierunkami wskazanymi
w Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu
2020 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
(…)
Przedsięwzięcia polegające na inwestycjach w infrastrukturę społeczną
związaną ze świadczeniem usług socjalnych w zakresie mieszkalnictwa
socjalnego, wspomaganego i chronionego realizowane na obszarze
zdegradowanym są możliwe tylko w przypadku wyczerpania alokacji
przewidzianej na dofinansowanie tego rodzaju projektów w Osi
Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna” (PI 9b, Działanie 9.2 „Rozwój
obszarów zmarginalizowanych”).

83. Działanie 9.1
Warunki kwalifikowania
inwestycji
II typ projektu

II typ projektu – 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)*, polegające na:
(…)
 rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z
infrastrukturą ochrony zdrowia**
(…)
(*przypis Inwestycja musi dotyczyć polepszenia jakości świadczonych
usług i wprowadzenia nowych rozwiązań.)
(**przypis Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej
infrastruktury do obowiązujących przepisów są niekwalifikowalne, za
wyjątkiem, gdy ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia
poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej.)

84. Działanie 9.1
Warunki kwalifikowania
inwestycji
III typ projektu

III typ projektu – Inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą
aktywizacji społeczno – zawodowej (…)
(…)
b) Inwestycje w infrastrukturę społeczną związaną ze
świadczeniem usług socjalnych w zakresie mieszkalnictwa
socjalnego, wspomaganego i chronionego (w tym na obszarze
zdegradowanym*), polegające na**:
 zakupie lokali mieszkalnych wraz z adaptacją, tj.
modernizacją, remontem lokalu, stanowiącego własność
publiczną lub własność podmiotów działających w celach
niezarobkowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe
(tj. mieszkania socjalne, wspomagane i chronione),
(…)
(*przypis Pod warunkiem, że obszar zdegradowany został wyznaczony
w Programie Rewitalizacji, a projekt wynika z Programu Rewitalizacji,
który został pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO-L2020. Obszar

II typ projektu – 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)*, polegające na:
(…)
 rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z
infrastrukturą
ochrony
zdrowia
(część
projektu
infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja –
do 30% całkowitych kosztów projektu)**
(…)
(*przypis Inwestycja musi dotyczyć polepszenia jakości świadczonych
usług i wprowadzenia nowych rozwiązań.)
(**przypis Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej
infrastruktury do obowiązujących przepisów są niekwalifikowalne, za
wyjątkiem, gdy ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia
poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej.)
III typ projektu – Inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą
aktywizacji społeczno – zawodowej (…)
(…)
b) Inwestycje w infrastrukturę społeczną związaną ze
świadczeniem usług socjalnych w zakresie mieszkalnictwa
socjalnego*, wspomaganego** (w tym chronionego) (w tym
również na obszarze zdegradowanym***), polegające na****:
 zakupie lokali mieszkalnych wraz z adaptacją, tj.
modernizacją, remontem lokalu, stanowiącego własność
publiczną lub własność podmiotów działających w celach
niezarobkowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe
(tj. mieszkania socjalne, wspomagane i chronione),
(…)
(*przypis Pod pojęciem „mieszkanie socjalne” należy rozumieć
mieszkanie/lokal przeznaczony dla osób niemogących utrzymać
mieszkania samodzielnie z powodu ubóstwa. Pojęcie i zasady

zdegradowany to obszar, na którym został zidentyfikowany stan
kryzysowy, objęty w całości lub w części procesem rewitalizacji. Stan
kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego
poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym),
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z
następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich,
ale również wiejskich. Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów
większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej
niż 30% mieszkańców gminy).
(**przypis Możliwa interwencja wykraczająca poza części wspólne
budynków mieszkalnych)

85. Działanie 9.1
Warunki kwalifikowania
inwestycji
III typ projektu

Projekty dotyczące rozbudowy budynku na nieruchomości stanowiącej
własność gminy, organizacji pożytku publicznego lub innego
Beneficjenta lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym mogą być
realizowane pod warunkiem, że:
 zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób, w
szczególności nie jest możliwa realizacja działań, o których

przyznawania lokalu socjalnego reguluje ustawa z dnia 21 czerwca
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
(**) przypis Pod pojęciem „mieszkanie wspomagane” (w tym
chronione) – należy rozumieć usługę świadczoną w lokalnej
społeczności: w postaci mieszkania chronionego, o którym mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w
postaci mieszkania lub domu, przygotowujące osoby w nim
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia
samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu
samodzielnego życia.
(***przypis Pod warunkiem, że obszar zdegradowany został wyznaczony
w Programie Rewitalizacji, a projekt wynika z Programu Rewitalizacji,
który został pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO-L2020. Obszar
zdegradowany to obszar, na którym został zidentyfikowany stan
kryzysowy, objęty w całości lub w części procesem rewitalizacji. Stan
kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego
poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym),
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z
następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich,
ale również wiejskich. Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów
większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej
niż 30% mieszkańców gminy).
(****przypis Możliwa interwencja wykraczająca poza części wspólne
budynków mieszkalnych)
Projekty dotyczące rozbudowy budynku na nieruchomości stanowiącej
własność gminy, organizacji pożytku publicznego lub innego
Beneficjenta lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym mogą być
realizowane pod warunkiem, że:
Budowa nowej infrastruktury jest finansowana pod warunkiem, że:
 zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób, w

mowa w pkt 2 lit. a-d Podrozdziału 4.5 „Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014 – 2020”.
(…)
86. Działanie 9.1
IV typ projektu

IV typ projektu – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów
świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej,
paliatywnej i hospicyjnej*, polegające na**:
(…)
 rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z
infrastrukturą ochrony zdrowia
(…)
(*przypis Beneficjentami mogą być podmioty wymienione w Ustawie o
działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej – z wyłączeniem szpitali)
(**przypis Część projektu infrastrukturalnego może stanowić
termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu)

87. Działanie 9.2, pkt 5 typy
projektów

Kompleksowa
rewitalizacja
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.
- max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu
- zgodnie ze schematem pomocy publicznej
- pomoc de minimis – 85%kosztów kwalifikowalnych projektu

88. Działanie 9.2
Tabela pkt 21
Maksymalny % poziom
dofinansowania całkowitego
wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE +
ewentualne współfinansowanie
z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane

szczególności nie jest możliwa realizacja działań, o których
mowa w pkt 2 lit. a-d Podrozdziału 4.5 „Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014 – 2020”.
(…)
IV typ projektu – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów
świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej,
paliatywnej i hospicyjnej*, polegające na:
(…)
 rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z
infrastrukturą
ochrony
zdrowia
(część
projektu
infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja –
do 30% całkowitych kosztów projektu)
(…)
(*przypis Beneficjentami mogą być podmioty wymienione w Ustawie o
działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej – z wyłączeniem szpitali)
(**przypis Część projektu infrastrukturalnego może stanowić
termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu)
Kompleksowa
rewitalizacja
zdegradowanych
obszarów
poprzemysłowych, powojskowych, wiejskich (w tym popegeerowskich)
oraz miejskich, które będą miały mająca na celu przywracanie i/lub
nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom.
- max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu
- zgodnie ze schematem pomocy publicznej
- pomoc de minimis – 85% kosztów kwalifikowalnych projektu
- cele mieszkaniowe – max 50 % kwalifikowalnych kosztów projektu

Beneficjentowi przez właściwą
instytucję) (jeśli dotyczy)
89. Działanie 9.2
Podstawowe warunki
kwalifikowania

W przypadku projektów rewitalizacyjnych zastosowanie mają Wytyczne
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014 – 2020.
W ramach Działania środki z EFRR będą przeznaczone tylko i wyłącznie
na realizację projektów rewitalizacyjnych.

W przypadku projektów rewitalizacyjnych zastosowanie mają Wytyczne
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014 – 2020.
W ramach Działania środki z EFRR będą przeznaczone tylko i wyłącznie
na realizację projektów rewitalizacyjnych, tj. projektów wynikających z
programu rewitalizacji danej gminy, pozytywnie zaopiniowanego
przez IZ RPO (ujętego w wykazie programów rewitalizacyjnych
województwa lubuskiego)..
Projekty, których elementem jest uzbrajanie terenów pod
inwestycje powinny być zgodne z dokumentem Plan Inwestycyjny i
Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego i realizować jego
podstawowe założenia.

90. Działanie 9.2
Podstawowe warunki
kwalifikowania
91. Działanie 9.2
Typ projektu

Realizowane będą kompleksowe projekty rewitalizacyjne, wyłącznie na
obszarze zdegradowanym, który został ujęty w Programie Rewitalizacji.
Typ projektu – Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów
(*przypis) mająca na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji
gospodarczych,
edukacyjnych,
turystycznych,
rekreacyjnych,
społecznych i kulturalnych tym obszarom (**przypis), w szczególności,
dotycząca:
 adaptacji, tj. modernizacji, remontu, renowacji budynków
(***przypis), znajdujących się na obszarze zdegradowanym
podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną
lub własność podmiotów działających w celach
niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej
przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje
dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element
projektu),
 uporządkowania i zagospodarowania zdegradowanych

Realizowane będą kompleksowe projekty rewitalizacyjne, wyłącznie na
obszarze zdegradowanym, który został ujęty w Programie Rewitalizacji
służące wyprowadzeniu ich ze stanu kryzysowego.
Typ projektu – Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów
(*przypis) mająca na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji
gospodarczych,
edukacyjnych,
turystycznych,
rekreacyjnych,
społecznych i kulturalnych tym obszarom (**przypis), w szczególności,
dotycząca:
 adaptacji, tj. modernizacji, remontu, renowacji budynków
(***przypis), znajdujących się na obszarze zdegradowanym
podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną
lub własność podmiotów działających w celach
niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej
przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje
dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element
projektu),
 uporządkowania i zagospodarowania zdegradowanych

terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu
do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury
komunalnej – tylko jako element projektu),
 kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, polegające,
w szczególności, na dostarczeniu podstawowych mediów, tj.:
drogi wewnętrzne (****przypis), przewody lub urządzenia
wodociągowe, kanalizacyjne ciepłownicze, elektryczne,
gazowe lub telekomunikacyjne (tylko jako element projektu
rewitalizacyjnego.
W przypadku przeprowadzenia naboru wniosku w formie konkursu IZ
RPO-L2020 może zawęzić zakres naboru wniosków do wybranego/ych
typu/typów/rodzaju/rodzajów projektu.
Realizowane będą kompleksowe projekty rewitalizacyjne, wyłącznie na
obszarze zdegradowanym, który został ujęty w Programie
Rewitalizacji.
(*przypis Obszar zdegradowany to obszar, na którym został
zidentyfikowany stan kryzysowy, objęty w całości lub w części procesem
rewitalizacji. Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją
negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia,
ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi
zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Dotyczy to
najczęściej obszarów miejskich, ale również wiejskich. Obszar
rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20%
powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30%
mieszkańców gminy.)
(**przypis Pod warunkiem, że obszar zdegradowany został wyznaczony
w Programie Rewitalizacji, a projekt wynika z Programu Rewitalizacji,
który został pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO-L2020.)
(***przypis Część projektu infrastrukturalnego może stanowić
termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu.)
(****przypis Tylko jako część projektu infrastrukturalnego, polegającego
na uzbrojeniu terenów pod i tylko wtedy, gdy w efekcie nastąpi

terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu
do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury
komunalnej – tylko jako element projektu),
 kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, polegające,
w szczególności, na dostarczeniu podstawowych mediów, tj.:
drogi wewnętrzne (****przypis), przewody lub urządzenia
wodociągowe, kanalizacyjne ciepłownicze, elektryczne,
gazowe lub telekomunikacyjne (tylko jako element projektu)
rewitalizacyjnego.
W przypadku przeprowadzenia naboru wniosku w formie konkursu IZ
RPO-L2020 może zawęzić zakres naboru wniosków do wybranego/ych
typu/typów/rodzaju/rodzajów projektu.
Realizowane będą kompleksowe projekty rewitalizacyjne, wyłącznie na
obszarze zdegradowanym, który został ujęty w Programie
Rewitalizacji.
W przypadku projektów, w których zakres rzeczowy wchodzą
działania związane z mieszkalnictwem, Gmina zobowiązana jest do
ustanowienia na obszarze zdegradowanym Specjalnej Strefy
Rewitalizacji
(*****przypis).
Beneficjent
może
otrzymać
dofinansowanie do 50 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów
projektu na wydatki ponoszone cele mieszkaniowe, tj. adaptację
(modernizację, remont, renowację) mieszkań socjalnych,
wspomaganych i chronionych.
(*przypis Obszar zdegradowany to obszar, na którym został
zidentyfikowany stan kryzysowy, objęty w całości lub w części procesem
rewitalizacji. Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją
negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia,
ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi
zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Dotyczy to
najczęściej obszarów miejskich, ale również wiejskich. Obszar
rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20%

kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod inwestycje.)

92. Działanie 9.3
Tabela Pkt 7 Typ Beneficjenta,

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).
Projekty mogą być realizowane na
zasadzie partnerstwa z udziałem
Partnerów, będących podmiotami
wymienionymi w katalogu
Beneficjentów dla Działania.
Beneficjentami Poddziałania
9.3.1 mogą być wnioskodawcy z
MOF Zielonej Góry
Brak możliwości uzyskania
wsparcia w ramach Poddziałania

powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30%
mieszkańców gminy.)
(**przypis Pod warunkiem, że obszar zdegradowany został wyznaczony
w Programie Rewitalizacji, a projekt wynika z Programu Rewitalizacji,
który został pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO-L2020.)
(***przypis Część projektu infrastrukturalnego może stanowić
termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu.)
(****przypis) Tylko jako część projektu infrastrukturalnego, polegającego
na uzbrojeniu terenów pod i tylko wtedy, gdy w efekcie jego realizacji
nastąpi kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod
inwestycje.
(*****przypis) Zgodnie z zapisami rozdziału 5 Ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji.

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).
Projekty mogą być realizowane na
zasadzie partnerstwa z udziałem
Partnerów, będących podmiotami
wymienionymi w katalogu
Beneficjentów dla Działania.

9.3.1 przez jednostki tworzące ZIT
Gorzowa Wlkp.

Poddziałanie 9.3.2
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej – ZIT
Gorzów Wlkp.



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).

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

Poddziałanie 9.3.1
„Rozwój
infrastruktury
edukacyjnej –
projekty realizowane
poza formułą ZIT”

Projekty mogą być realizowane
na zasadzie partnerstwa z
udziałem Partnerów, będących
podmiotami wymienionymi w
katalogu
Beneficjentami Poddziałania
9.3.1 mogą być wnioskodawcy z
MOF Zielonej Góry
Brak możliwości uzyskania
wsparcia w ramach Poddziałania
9.3.1 przez jednostki tworzące ZIT
Gorzów Wlkp.

Poddziałanie 9.3.2
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej – ZIT
Gorzów Wlkp.
93. Działanie 9.3
Warunki kwalifikowania

(…)

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

(…)
W przypadku inwestycji polegającej na budowie nowego budynku

inwestycji w Działaniu 9.3
I typ projektu – inwestycje w
infrastrukturę przedszkolną

94. Działanie 9.3
Warunki kwalifikowania
inwestycji w Działaniu 9.3
II typ projektu – Inwestycje w
infrastrukturę edukacji ogólnej

W przypadku inwestycji polegającej na budowie nowego budynku
placówki przedszkolnej Beneficjent zobowiązany jest przedstawić w
Studium Wykonalności analizę uwarunkowań demograficznych,
występujących na danym obszarze, uzasadniającej budowę nowej
infrastruktury.
II typ projektu – Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej
a) Inwestycje w infrastrukturę szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, polegające na:
(…)
 wyposażenie w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące
proces kształcenia (w szczególności sprzęt do nauk
matematycznych,
przyrodniczych,
zakup
zestawów
komputerowych* (służących do celów dydaktycznych), sprzęt
TIK, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe**)
przypis* Zestaw komputerowy: komputer wraz z monitorem, myszką,
klawiaturą oraz niezbędnym okablowaniem do przyłączenia do sieci
energetycznej oraz logicznej bez innych urządzeń peryferyjnych, a także
komputer przenośny (bez systemu operacyjnego oraz aplikacji biurowej).
przypis** Do specjalistycznego oprogramowania nie zalicza się systemu
operacyjnego oraz aplikacji biurowych.

placówki przedszkolnej Beneficjent zobowiązany jest przedstawić
w Studium Wykonalności analizę uwarunkowań demograficznych,
występujących na danym obszarze, uzasadniającej budowę nowej
infrastruktury oraz dołączyć do wniosku o dofinansowanie
dokumentację potwierdzającą brak możliwości adaptacji istniejącej
infrastruktury.
II typ projektu – Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej
a) Inwestycje w infrastrukturę szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, polegające na:
(…)
 wyposażenie w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące
proces kształcenia (w szczególności sprzęt do nauk
matematycznych,
przyrodniczych,
zakup
zestawów
komputerowych* (służących do celów dydaktycznych), sprzęt
TIK, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe**)
przypis* Zestaw komputerowy: komputer wraz z monitorem, myszką,
klawiaturą oraz niezbędnym okablowaniem do przyłączenia do sieci
energetycznej oraz logicznej bez innych urządzeń peryferyjnych, a także
komputer przenośny (bez systemu operacyjnego oraz aplikacji biurowej).

b) Inwestycje infrastrukturalne, służące popularyzacji nauki,
umożliwiające zdobycie i rozszerzenie wiedzy poza tradycyjnym
systemem szkolnictwa w oparciu o istniejącą infrastrukturę szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, polegające na:
(…)
 wyposażenie w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące
proces kształcenia umożliwiające zdobycie i rozszerzenie wiedzy
poza tradycyjnym systemem szkolnictwa (sprzęt do nauk
matematycznych,
przyrodniczych,
zakup
zestawów
komputerowych* (służących do celów dydaktycznych), sprzęt
TIK, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe**).

przypis** Do specjalistycznego oprogramowania nie zalicza się systemu
operacyjnego oraz aplikacji biurowych.
b) Inwestycje infrastrukturalne, służące popularyzacji nauki,
umożliwiające zdobycie i rozszerzenie wiedzy poza tradycyjnym
systemem szkolnictwa w oparciu o istniejącą infrastrukturę szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, polegające na:
(…)
 wyposażenie w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące
proces kształcenia umożliwiające zdobycie i rozszerzenie wiedzy
poza tradycyjnym systemem szkolnictwa (sprzęt do nauk
matematycznych,
przyrodniczych,
zakup
zestawów
komputerowych* (służących do celów dydaktycznych), sprzęt
TIK, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe**).

przypis* Zestaw komputerowy: komputer wraz z monitorem, myszką,
klawiaturą oraz niezbędnym okablowaniem do przyłączenia do sieci

przypis* Zestaw komputerowy: komputer wraz z monitorem, myszką,
klawiaturą oraz niezbędnym okablowaniem do przyłączenia do sieci

energetycznej oraz logicznej bez innych urządzeń peryferyjnych, a także
komputer przenośny (bez systemu operacyjnego oraz aplikacji biurowej).
przypis** Do specjalistycznego oprogramowania nie zalicza się systemu
operacyjnego oraz aplikacji biurowych.
95. Działanie 9.3
Warunki kwalifikowania
inwestycji w Działaniu 9.3
III typ projektu – Inwestycje w
infrastrukturę edukacji
kształcenia zawodowego

III typ projektu – Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia
zawodowego
a) Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego, na podstawie
kompleksowego planu rozwoju szkolnictwa zawodowego
szkoły/placówki/gminy/powiatu, polegające na:
(…)
 wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe związane z praktyczną
nauką zawodu w szkołach i placówkach edukacyjnych,
prowadzących kształcenie zawodowe, a także pomoce
optymalizujące proces praktycznej nauki zawodu (w tym zakup
zestawów komputerowych* służących do celów dydaktycznych),
sprzęt TIK, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe**).

energetycznej oraz logicznej bez innych urządzeń peryferyjnych, a także
komputer przenośny (bez systemu operacyjnego oraz aplikacji biurowej).
przypis** Do specjalistycznego oprogramowania nie zalicza się systemu
operacyjnego oraz aplikacji biurowych.
III typ projektu – Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia
zawodowego
a) Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego, na podstawie
kompleksowego planu rozwoju szkolnictwa zawodowego
szkoły/placówki/gminy/powiatu, polegające na:
(…)
 wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe związane z praktyczną
nauką zawodu w szkołach i placówkach edukacyjnych,
prowadzących kształcenie zawodowe, a także pomoce
optymalizujące proces praktycznej nauki zawodu (w tym zakup
zestawów komputerowych* służących do celów dydaktycznych),
sprzęt TIK, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe**).

przypis* Zestaw komputerowy: komputer wraz z monitorem, myszką,
klawiaturą oraz niezbędnym okablowaniem do przyłączenia do sieci
energetycznej oraz logicznej bez innych urządzeń peryferyjnych, a także
komputer przenośny (bez systemu operacyjnego oraz aplikacji biurowej).
przypis** Do specjalistycznego oprogramowania nie zalicza się systemu
operacyjnego oraz aplikacji biurowych.

przypis* Zestaw komputerowy: komputer wraz z monitorem, myszką,
klawiaturą oraz niezbędnym okablowaniem do przyłączenia do sieci
energetycznej oraz logicznej bez innych urządzeń peryferyjnych, a także
komputer przenośny (bez systemu operacyjnego oraz aplikacji biurowej).
przypis** Do specjalistycznego oprogramowania nie zalicza się systemu
operacyjnego oraz aplikacji biurowych.

b) Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą
do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno
określonych potrzeb, polegające na:
(…)
 wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe, a także pomoce
optymalizujące proces nauki (w tym zakup zestawów
komputerowych* służących do celów dydaktycznych, sprzęt TIK,
specjalistyczne oprogramowanie komputerowe**).
przypis* Zestaw komputerowy: komputer wraz z monitorem, myszką,
klawiaturą oraz niezbędnym okablowaniem do przyłączenia do sieci

c) Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą
do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno
określonych potrzeb, polegające na:
(…)
 wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe, a także pomoce
optymalizujące proces nauki (w tym zakup zestawów
komputerowych* służących do celów dydaktycznych, sprzęt TIK,
specjalistyczne oprogramowanie komputerowe**).
przypis* Zestaw komputerowy: komputer wraz z monitorem, myszką,
klawiaturą oraz niezbędnym okablowaniem do przyłączenia do sieci

energetycznej oraz logicznej bez innych urządzeń peryferyjnych, a także
komputer przenośny (bez systemu operacyjnego oraz aplikacji biurowej).
przypis** Do specjalistycznego oprogramowania nie zalicza się systemu
operacyjnego oraz aplikacji biurowych.

energetycznej oraz logicznej bez innych urządzeń peryferyjnych, a także
komputer przenośny (bez systemu operacyjnego oraz aplikacji biurowej).
przypis** Do specjalistycznego oprogramowania nie zalicza się systemu
operacyjnego oraz aplikacji biurowych.

96. 2.10. Oś Priorytetowa 10.
Pomoc Techniczna.
Kwalifikowalnośc wydatków.
(str.300)

Wykaz wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach
pomocy technicznej został określony w „Wytycznych w zakresie
wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020”
zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, z wyjątkiem
wydatków związanych z wynagrodzeniami zasadniczymi, których
współfinansowanie jest możliwie dla osób/pracowników zajmujących
się w 100% czasu pracy realizacją polityki spójności.

Wykaz wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach
pomocy technicznej został określony w „Wytycznych w zakresie
wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020”
zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, z wyjątkiem
wydatków związanych z wynagrodzeniami zasadniczymi, których
współfinansowanie jest możliwie dla osób/pracowników zajmujących
się w 100% czasu pracy realizacją polityki spójności. Wyjątek stanowią
pracownicy Instytucji Pośredniczących, których zaangażowanie w
Politykę spójności może wynosić min. 50% czasu pracy. Wówczas
koszty związane z wynagrodzeniem są rozliczanie proporcjonalnie
do zaangażowania.

97. Działania 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
3.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 9.1, 9.2,
9.3 Warunki kwalifikowania
inwestycji

Brak zapisu
Lub
Przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania
infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Lub
Przedsięwzięcie musi uwzględniać konieczność dostosowania
infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób starszych i z
niepełnosprawnościami.
Lub
Przedsięwzięcie musi uwzględniać konieczność dostosowania
infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania
infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Lub
Przedsięwzięcie musi uwzględniać konieczność dostosowania
infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób starszych i z
niepełnosprawnościami.
Lub
Przedsięwzięcie musi uwzględniać konieczność dostosowania
infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Przedsięwzięcie powinno uwzględniać konieczność dostosowania
infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami. W przypadku budowyprzypis nowej
infrastruktury inwestycja musi być zgodna z koncepcją
uniwersalnego projektowaniaprzypis, bez możliwości odstępstw od
stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z
niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów
budowalnych.
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie zobowiązany jest do
umieszczenia opisu dostępności nowo tworzonej inwestycji

98. Załącznik nr 2 wskaźniki

infrastrukturalnej pod kątem sposobu udostępnienia jej dla osób z
niepełnosprawnościami w zakresie dostosowania do warunków
użytkowania przez osoby o zróżnicowanych potrzebach, w
szczególności w zakresie mobilności, percepcji, sprawności
sensorycznej, komunikowania się.
PrzypisZgodnie z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 290) pod pojęciem
„budowa” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
obiektu budowlanego.
PrzypisZgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wydanymi
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju pod pojęciem „koncepcji
uniwersalnego projektowania” należy rozumieć projektowanie
produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były
użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania
dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z
niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. (…)
Uaktualnienie załącznika.

99. Załącznik nr 3 kryteria wyboru
projektów

Uaktualnienie załącznika zgodnie z uchwałami KM RPO-Lubuskie 2020.

100. Cały dokument

Aktualizacja aktów prawnych.

