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do Uchwały nr ……………………..
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia ……………….……….. 2021 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.06.04.00-IZ.00-08-K02/21

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy
Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi
do lat 3
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się
26 lutego 2021 r. i zakończy się 05 marca 2021 r.
Konkurs nie jest podzielony na rundy
Konkurs obejmuje następujący typ projektu:
I.

Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków
i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie
istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc
w ww. placówkach i/lub tworzenie lub dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych
ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

w ramach następującej kategorii interwencji:
105 - Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu
do zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a także
promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę.

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.
Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu
nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K02/21 dla Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
wynosi:
 1 411 764,71 PLN
w tym:
 EFS: 1 200 000,00 PLN (85%)
 wkład własny:211 764,71 PLN (15%)
z czego:
 maksymalny poziom dofinansowania projektów w konkursie:
 EFS: 1 200 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż 536 058,82 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 85%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%
Wkład własny wynosi – 15%
W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć
z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.
W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów
dla projektów generujących dochód.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy 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 Prawo oświatowe) i ich organy
prowadzące.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących
podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Działania 6.4 RPO-L2020 oraz osoby fizyczne
prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów. Dopuszczalna jest realizacja
projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów,
realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie
wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769 z późn. zm), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz.U. 2020 r. poz. 358).

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie
interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności
wydatków.
Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

telefoniczny:
- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Sekretariat: 68 4565 314, 68 45 65 326
- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521
 osobisty w siedzibie:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
 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;
 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).
Ze względu na panującą pandemię COVID-19 kontakty osobiste należy ograniczyć do minimum
korzystając z pozostałych środków komunikacji.
Jeden podmiot (nie dotyczy JST) rozumiany jako Wnioskodawca i/lub Partner projektu może złożyć
maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu RPOL2020. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) składany jest poprzez LSI2020 w formie
elektronicznej i w dwóch egzemplarzach w formie papierowej.
Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji
elektronicznej.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu
Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl
Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu, tj.
 poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057Zielona Góra, pokój nr 59
lub w:
Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
 za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 przesyłką kurierską,
 osobiście,
 przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku
nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data
nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie
konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

