Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……..………………..
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia ……………….……….. 2017 r.

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

OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 4 ŚRODOWISKO I KULTURA
dla Działania

4.2 Gospodarka odpadami
(Konkurs nie jest podzielony na rundy)

Nabór wniosków o dofinansowanie
rozpocznie się w dniu 31 stycznia 2018 r. i zakończy się w dniu 8 lutego 2018 r.
Konkurs dotyczy:
Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami –
określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO - L2020 i prowadzony
jest dla następujących typów projektów: Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura,
Działania 4.2 Gospodarka odpadami ,
Typu I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego
przekształcania odpadów – w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
(WPGO)
Kategorii interwencji określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020:
17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie:
minimalizacji, segregacji, recyklingu) ,
18 – Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie:
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania
termicznego i składowania na składowiskach)

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi, w systemach, w których nie przewidziano komponentu
dotyczącego termicznego przekształcania odpadów – w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki
Odpadami (WPGO) W ramach typu I będzie można wnioskować o dofinansowanie m.in. na:
 wsparcie systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 rozbudowę, modernizację istniejących składowisk,
 budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów
organicznych),
 budowę instalacji do odzysku energii,
 wsparcie instalacji mechaniczno - biologicznych przetwarzania odpadów,
 likwidację dzikich składowisk.
Wsparcie będzie skierowane na realizację kompleksowych inwestycji z zakresu rozwoju
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano termicznego przekształcania
odpadów. Do kompleksowych projektów zalicza się projekty zaplanowane zgodnie z hierarchią sposobu
postępowania z odpadami i umożliwiające osiągnięcie celu dyrektywy 2008/98/WE, obejmujące
następujące elementy:
selektywna zbiórka odpadów komunalnych (w tym papier, metal, plastik, szkło oraz odpady
biodegradowalne),
instalacje do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych) oraz
instalacje do odzysku energii lub mechaniczno‐biologiczne instalacje do utylizacji dla pozostałych
odpadów.
Projekty tego typu powinny zapewniać zintegrowane podejście, zgodne z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami na poziomie wynikającym z prawodawstwa UE, tj. zapobieganie
powstawaniu → przygotowanie do ponownego użycia → recykling → inne metody odzysku (m.in.
odzysk energii) → unieszkodliwianie.
Działania przewidziane do wsparcia pozwolą na zintensyfikowanie rozwoju infrastruktury
niezbędnej do gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią postępowania, a przede wszystkim na
zmniejszenie masy odpadów komunalnych polegających składowaniu na rzecz innych form
zagospodarowania oraz osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i
recyklingu co najmniej 4 frakcji odpadów komunalnych (frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne,
szkło). Warunkiem otrzymania wsparcia inwestycji w ramach przedmiotowego PI 6a będzie ich
uwzględnienie w planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, tworzonych
przez zarządy województwa (załącznik do Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami).
Podstawowe warunki kwalifikowania inwestycji
W przypadku projektów generujących dochód beneficjent zobowiązany jest do stosowania art. 61
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2014 r.
Z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej, początkiem okresu kwalifikowalności
wydatków jest 1 stycznia 2014 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą
kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione
od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego. Końcową datą

kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2014 r.
nie może zostać wybrany do dofinansowania projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni
zrealizowany przed złożeniem Instytucji Zarządzającej wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego,
czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. Pomoc nie może być
udzielona Beneficjentom:
na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 20 Komunikatu Komisji Wytyczne
dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych
znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01);
 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); Dotyczą wszystkich typów
projektów w ramach Działania 4.2. W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie o
kresu kwalifikowalności wydatków wynikać będzie z właściwych przepisów dotyczących pomocy
publicznej.
 którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
 którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 28
października 2002 r . o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541z późn. zm.).
W ramach Działania 4.2 nie przewiduje się dofinansowania dużych projektów.
W ramach Działania 4.2 nie przewiduje się zastosowania mechanizmu finansowania krzyżowego
W przypadku projektów generujących dochód beneficjent zobowiązany jest do stosowania art. 61
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2014 r.
Z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej, początkiem okresu kwalifikowalności
wydatków jest 1 stycznia 2014 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą
kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione
od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego.
Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone
lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu,
niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.
W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu
na własne ryzyko przed podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania, zobowiązany jest upublicznić
zapytanie ofertowe na stronie internetowej: www.rpo.lubuskie.pl/zapytania-ofertowe. W związku
z powyższym, Wnioskodawca zobligowany jest przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: zapytanie_ofertowe@rpo.lubuskie.pl w formie pliku pdf (plik pdf nie może być zeskanowanym

dokumentem) powyższe zapytanie ofertowe (w treści maila należy podać nazwę Zamawiającego oraz
tytuł zapytania ofertowego), które następnie zostanie umieszczone na stronie internetowej Programu.
Szczegółowe informacje nt. zapytań ofertowych znajdują się na stronie internetowej:
http://rpo.lubuskie.pl/-/komunikat-dla-wnioskodawcow-rpo-l2020-w-zakresie-publikacji-zapytanofertowych-zgodnie-z-obowiazujacymi-wytycznymi-w-zakresie-kwalifikowlanosci-wydatk
Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym, o którym mowa w ustawie z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 1460 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą
wdrożeniową.
Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu
wynosi 23 000 000,00 PLN1, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty
przeznaczonej na konkurs (2 300 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
W przypadku pojawienia się dodatkowych środków, Zarząd Województwa Lubuskiego może przyznać
dofinansowanie kolejnym projektom znajdującym się na liście ocenionych projektów, przy czym ze
względu na zasadę równego traktowania Wnioskodawców wybór projektów obejmie projekty, które
uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:
 60% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu;
 zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą
publiczną.
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi:
 min. 40% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – w przypadku projektów nieobjętych
pomocą publiczną,
 zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą
publiczną.
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, przewiduje
się zastosowanie stawki zryczałtowanej w wysokości 20%.
Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są następujące typy Wnioskodawców:
 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
 Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do
zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą
z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.
1

 Spółki prawa handlowego będące własnością JST
 Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym realizujący
zadania ujęte w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami
Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
O środki mogą ubiegać się również jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach obowiązujących
dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów Wnioskodawców.
IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów
Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście,
pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego:
 Departament Programów Regionalnych
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54)
tel. 68 45 65 118,
e-mail: m.salak@lrpo.lubuskie.pl,
 Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 telefoniczny: 68 45 65 119
 osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona
Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy
województwa)
 telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68
45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 osobisty w siedzibie:
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)
lub
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro)

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za
pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie

papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo
w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Formularz wniosku o dofinansowanie 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:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(główny hol budynku – parter)
lub w:
Wydziale Zamiejscowym
Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
(Sekretariat)
Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

listem poleconym,

przesyłką kurierską,

osobiście.
W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej
placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania
wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.
Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane
w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy
Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

