Załącznik nr 1
do Uchwały nr ……….……………….
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia ………………………….. 2020 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-K01/20

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

1.2 Rozwój przedsiębiorczości
(konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)

Nabór wniosków o dofinansowanie
rozpocznie się 28 lutego 2020 r. i zakończy się 20 marca 2020 r.
Konkurs obejmuje następujący typ projektu:
III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy

Przedmiotem konkursu jest wybór Beneficjenta/ów projektu grantowego, który będzie udzielał
grantów, w formule bonów na innowacje, na realizację usługi służącej osiągnięciu celu tego projektu
przez grantobiorców (MŚP).
Wsparcie na rzecz MŚP udzielane jest w formule projektu grantowego w rozumieniu art. 35 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.). Beneficjent projektu
grantowego jest odpowiedzialny za wybór projektów zgłoszonych przez MŚP do realizacji oraz
wywiązanie się z obowiązków określonych w art. 36 ww. ustawy.
Regionalny bon na innowacje może być udzielany na pokrycie kosztów usługi obejmującej:
• przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali),
• wdrożenie nabytych prac B+R,
• opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do
dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym
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•
•
•
•
•

specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie
produktu, testowanie technologii,
doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów
logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,
doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań
eksportowych,
doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym
analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii
rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania

w ramach następujących kategorii interwencji:
64 Procesy badawcze i innowacyjne MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe,
projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne),
66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania,
marketingu i projektowania).
Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
Konkurs nie jest podzielony na rundy.
Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10 000 000,00 PLN
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro1.
Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 99% i pochodzi
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z zastrzeżeniem zapisów punktu
II.30 Regulaminu Konkursu.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 000,00 PLN.
Uprawnione do aplikowania w konkursie są Instytucje Otoczenia Biznesu (definicja oraz szczegółowe
warunki jakie muszą spełniać IOB znajdują się w Regulaminie Konkursu).
Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z podmiotami mogącymi być Beneficjentami
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje RPO-L2020.
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,
W ramach RPO Lubuskie 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.
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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, 53), tel. 68 45 65 153, 149, 139, 138, 132.
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65 521
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 tel. 68 45 65 535,
- 499, - 488, - 480, - 454;
− Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel. 95 73 90 386, 380, - 378, - 377.
• osobisty:
− Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)
lub
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro).
Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).
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 (LSI2020) 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
(Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)

3

lub w:
Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat).
Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,
przesyłką kurierską,
osobiście.
Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów
Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2188 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.
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