Załącznik nr 1
do Uchwały nr ……………………..
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia …… grudnia 2016 r.

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

OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania

1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Nabór wniosków o dofinansowanie
rozpocznie się 23 stycznia 2017 r. i zakończy się 30 stycznia 2017 r.
Konkurs obejmuje następujące typy projektu:
I typ projektu – Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości,
II typ projektu - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB
w ramach następujących kategorii interwencji:
66 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania,
marketingu i projektowania),
67 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie
dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)
72 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty).
Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem
o dofinansowanie.
W ramach konkursu udzielana będzie regionalna pomoc inwestycyjna i/lub pomoc de minimis.
W ramach konkursu mogą wystąpić projekty generujące dochód.
Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić po dniu złożenia wniosku w odpowiedzi na niniejszy
konkurs.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
wynosi:
16 000 000,00 PLN1
(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu,
co stanowi 1 600 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:
 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
 35% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw/podmiotów innych niż MŚP.
Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą
de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85%, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.
W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć
co do zasady z zastosowaniem metody luki w finansowaniu i nie może on przekraczać wartości
maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy dla tego projektu wynikającej z zasad regionalnej
pomocy inwestycyjnej W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki
procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.
Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach I typu projektu są:
 Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), które rozpoczynają lub prowadzą działalność polegającą
na świadczeniu przedsiębiorcom usług w zakresie udostępniania pomieszczeń na prowadzenie
działalności gospodarczej oraz zgodnie ze statusem lub innym aktem równoważnym, nie
prowadzą działalności w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają osiągnięty zysk na cele
statutowe.
 partnerstwa2 /zrzeszenia MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w rozumieniu
Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) 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. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, status przedsiębiorstwa badany jest
podczas oceny projektu oraz poddawany jest ponownej weryfikacji przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie).
 uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe - w rozumieniu ustawy 27 lipca 2005 r. prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
 jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia - w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.),
Przy rozstrzyganiu konkursu i podpisywaniu umów brany będzie pod uwagę aktualny limit środków w oparciu o aktualny
kurs euro
2 W rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. UWAGA: Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą również być
zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L. 187 z 26.06 2014, str. 1).
1

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445
z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1392 z późn. zm.).

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach I typu projektu są wyłącznie podmioty
prowadzące inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić inkubator przedsiębiorczości
w ramach realizowanego projektu.
Podmioty te są zobowiązane, na dzień złożenia wniosku, przedłożyć dokumenty potwierdzające fakt
wykorzystywania, w procesie świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw, dostępnych standardów
świadczenia usług wypracowanych na poziomie co najmniej krajowym np. akredytacja Ośrodków
Innowacji prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju, akredytacja KSU / KSI w zakresie usług
proinnowacyjnych, certyfikat standardów ISO lub Oświadczenie, w którym zobowiążą się do uzyskania
i przedłożenia do IZ RPO – L2020 takich dokumentów, maksymalnie w terminie 1 roku od zakończenia
realizacji projektu.
Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach II typu projektu są wyłącznie podmioty
spełniające niżej podaną definicję Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Dodatkowo IOB są
zobowiązane, na dzień złożenia wniosku, przedłożyć dokumenty potwierdzające fakt wykorzystywania,
w procesie świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw, dostępnych standardów świadczenia usług
wypracowanych na poziomie co najmniej krajowym np. akredytacja Ośrodków Innowacji prowadzona
przez Ministerstwo Rozwoju, akredytacja KSU / KSI w zakresie usług proinnowacyjnych, certyfikat
standardów ISO lub Oświadczenie, w którym zobowiążą się do uzyskania i przedłożenia do IZ RPO –
L2020 takich dokumentów, maksymalnie w terminie 1 roku od zakończenia realizacji projektu.
Instytucja otoczenia biznesu (IOB) to osoba prawna, która spełnia jednocześnie warunek z lit. a)
i warunek z lit. b):
a)
rozpoczyna lub prowadzi działalność polegającą na świadczeniu przedsiębiorcom co najmniej
jednej z usług:
 finansowych,
 doradczych,
 szkoleniowych,
 w zakresie badań i rozwoju,
 informacyjnych,
 w zakresie udostępniania pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej,
 w zakresie promocji gospodarczej,
 w zakresie koordynacji, promocji lub animacji powiązań kooperacyjnych,
 w zakresie obsługi inwestorów,
 w zakresie wsparcia działań eksportowych przedsiębiorców lokalnych i regionalnych,
 polegających na organizacji udziału przedsiębiorców w targach, misjach i wystawach w kraju i
zagranicą
oraz
b) zgodnie ze statusem lub innym aktem równoważnym, nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia
zysku lub przeznacza osiągnięty zysk na cele statutowe.
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wyłącznie Wnioskodawcy i Partnerzy (jeśli dotyczy),
którzy najpóźniej w momencie wypłaty pomocy będą mieć zakład (siedzibę) bądź oddział

w województwie lubuskim (dotyczy takich podmiotów jak: MŚP, IOB, uczelnia/szkoła wyższą/ich spółka
celowa).
W odniesieniu do Wnioskodawców i partnerów będących:, jednostką samorządu terytorialnego,
związkiem lub stowarzyszeniem jst - o dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wyłącznie
Wnioskodawcy i Partnerzy (jeśli dotyczy) pochodzący z terenu województwa lubuskiego.
W ramach konkursu przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z podmiotami wymienionymi
jako beneficjenci Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje.
IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie
interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów,
kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście,
mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze:
 Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 132, 138, 139, 149, 153,

 Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl
 telefoniczny:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 535, 499,
488, 480, 454;
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 7390 386,
380, 378, 377.
 osobisty w siedzibie:
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)
lub
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro).
Wniosek należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i w formie elektronicznej
wraz z załącznikami.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu
Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu tj.
 poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w Punktach Przyjęć Wniosków, tj.:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 52)
lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat).
Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
 listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 przesyłką kurierską,
 osobiście.
Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia wersji papierowej
(osobiście lub kurierem) do jednego z Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub - w przypadku
dostarczenia wniosku pocztą – data nadania listu poleconego w polskiej placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity,
Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn zm.).
Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane
w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy
Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

