Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2015 rok1

Numer i nazwa
Działania/Poddziałania

Planowany termin
naborów

Typ projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna kwota
Instytucja
przeznaczona na
ogłaszająca
dofinansowanie
konkurs
projektów
(wraz z hiperłączem
w ramach konkursu
do strony
(w PLN) 2
instytucji)

Dodatkowe informacje

Oś 1 Gospodarka i innowacje

IV kw. 2015 *
40 000 000,00
I – Projekty B+R przedsiębiorstw
II - Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R
Działanie 1.1 Badania
i innowacje
* Warunkiem
ogłoszenia konkursu
jest przyjęcie
regionalnych
inteligentnych
specjalizacji regionu

1
2

III – Projekty B+R w podmiotach świadczących
innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach
naukowo- technologicznych i inkubatorach
technologicznych

Termin
ogłoszenia
konkursu
zaplanowano
uwzględniając konieczność przygotowania przez
Ministra Infrastruktury i Rozwoju i wejścia w życie
odpowiednich rozporządzeń dotyczących finansowania
badań czy infrastruktury B+R. Realizacja projektów
wyłącznie w obszarach wskazanych jako inteligentne
specjalizacje regionu.
Głównymi adresatami Działania będą MŚP. Pod
pewnymi warunkami o dofinansowanie będą mogły
ubiegać się także duże przedsiębiorstwa (I, i II typ).
W przypadku projektów B+R przedsiębiorstw
finansowana będzie faza badawczo – rozwojowa do tzw.
„pierwszej
produkcji”
włącznie.
Inwestycje
przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R będą obejmowały
rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza
badawczo-rozwojowego,
służącego
działalności
innowacyjnej przedsiębiorstwa.
Dofinansowane będą również usługi badawcze B+R
świadczone przez jednostki B+R na rzecz
przedsiębiorstw.

Harmonogram może ulec zmianie.
Kwoty ujęte w Harmonogramie zostaną uaktualnione wg kursu euro obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru.
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IV kw. 2015

I - Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz
ośrodków
wspierających
przedsiębiorczość
akademicką.

16 000 000,00

II. Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

Działanie 1.2 Rozwój
przedsiębiorczości

IV kw. 2015

Działanie 1.3 Tworzenie
i rozwój terenów
inwestycyjnych
Poddziałanie 1.3.1 Tereny
inwestycyjne – projekty
realizowane poza formułą ZIT
Poddziałanie 1.3.2 Tereny
inwestycyjne – ZIT Gorzów
Wlkp.
Działanie 1.4 Promocja
regionu
i umiędzynarodowienie
sektora MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Promocja
regionu i umiędzynarodowienie
sektora MŚP- projekty
realizowane poza formułą ZIT

III. Voucher/bon na innowacje.

8 000 000,00

Wsparcie ukierunkowane jest pośrednio na MŚP.
Dofinansowane będą przede wszystkim projekty
dotyczące profesjonalizacji usług inkubatorów i IOB.
Usługi doradcze powinny wynikać z konkretnego
zapotrzebowania
MŚP.
Uzupełnieniem
będzie
dofinansowanie infrastruktury ww. podmiotów (pod
szczególnymi warunkami).
Wsparcie ukierunkowane jest pośrednio na MŚP.
Dotyczy projektów tzw. małej skali. Dysponentem
bonów będzie jednostka naukowa spełniająca warunki
Regulaminu konkursu. Dofinansowaniem zostanie objęty
zakup usług istotnych dla przedsiębiorcy z sektora MŚP
w procesie opracowywania nowego /ulepszonego
produktu/usługi
lub
zmian
procesowych
w przedsiębiorstwie.

Nie planuje się naboru w 2015 r.

Nie planuje się naboru w 2015 r.

Nie planuje się naboru w 2015 r.
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IV kw. 2015*
Poddziałanie 1.4.2 Promocja
regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

Konkurs zostanie
ogłoszony pod
warunkiem przyjęcia
polityki inwestycyjnej Promocja gospodarcza regionu
regionu.

450 000,00

I. Wdrożenie wyników prac B+R.
Działanie 1.5 Rozwój sektora
MŚP

40 000 000,00
IV kw. 2015

II. Wsparcie inwestycyjne MŚP.

Oś 2 Rozwój Cyfrowy
Działanie 2.1 Rozwój
społeczeństwa informacyjnego

Nie planuje się naboru w 2015 r.
Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna

Typ I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE,
w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE,
wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej,
w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej
Działanie 3.1 Odnawialne
źródła energii

IV kw. 2015

Typ
II:
Budowa
oraz
modernizacja
elektroenergetycznych
sieci
dystrybucyjnych
średniego oraz niskiego napięcia

20 000 000,00

Typ III: Budowa instalacji do produkcji
biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej
generacji
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Działanie 3.2 Efektywność
energetyczna
Poddziałanie 3.2.1
Efektywność energetyczna –
projekty realizowane poza
formułą ZIT

Poddziałanie 3.2.2
Efektywność energetyczna –
ZIT Gorzów Wlkp.

Nie planuje się naboru w 2015 r.
Typ I: głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej, w tym
wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach
IV kw. 2015

14 150 000,00
Typ II: głęboka modernizacja energetyczna
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym
wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach
Typ I: głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej, w tym
wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach

Poddziałanie 3.2.3
Efektywność energetyczna –
ZIT Zielona Góra

32 000 000,00

IV kw. 2015
Typ II: głęboka modernizacja energetyczna
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym
wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach

Działanie 3.3 Ograniczenie
niskiej emisji w miastach
Poddziałanie 3.3.1
Ograniczenie niskiej emisji w
miastach – projekty
realizowane poza formułą ZIT
Poddziałanie 3.3.2
Ograniczenie niskiej emisji w
miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

Nie planuje się naboru w 2015 r.

Nie planuje się naboru w 2015 r.
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Poddziałanie 3.3.3
Ograniczenie niskiej emisji w
miastach – Zielona Góra

III kw. 2015

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla
rozwoju
ekologicznego
transportu
publicznego, w tym ścieżki rowerowe
Typ II: Modernizacja floty transportu publicznego na
terenach zurbanizowanych pod kątem
ograniczenia emisji spalin
Typ III: Inwestycje z zakresu budownictwa zero
emisyjnego
Typ IV: Podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców województwa

Działanie 3.4 Kogeneracja

30 000 000,00

Nie planuje się naboru w 2015 r.

Oś 4 Środowisko i kultura

III kw.2015
Działanie 4.1 Przeciwdziałanie
katastrofom naturalnym i ich
skutkom

Typ I. Wsparcie służb ratownictwa technicznego
i przeciwpożarowego:

projekty realizowane
II:
Poprawa
wyłącznie w trybie Typ
przeciwpowodziowego
pozakonkursowym

10 000 000,00

bezpieczeństwa

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku
Działanie 4.2 Gospodarka
odpadami
Nie przewiduje się naboru w 2015 roku
Działanie 4.3 Gospodarka
wodno-ściekowa
Działanie 4.4 Zasoby kultury i
dziedzictwa naturalnego
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Poddziałanie 4.4.1 Zasoby
kultury i dziedzictwa
naturalnego – projekty
realizowane poza formułą ZIT
Poddziałanie 4.4.2 Zasoby
kultury i dziedzictwa
naturalnego – ZIT Gorzów
Wlkp.
Poddziałanie 4.4.3 Zasoby
kultury i dziedzictwa
naturalnego – ZIT Zielona
Góra

Nie planuje się naboru w 2015 r.

Nie planuje się naboru w 2015 r.

Nie planuje się naboru w 2015 r.

Działanie 4.5 Kapitał
przyrodniczy regionu
Poddziałanie 4.5.1 Kapitał
przyrodniczy regionu –
projekty realizowane poza
formułą ZIT
Poddziałanie 4.5.2 Kapitał
przyrodniczy regionu – Kapitał
przyrodniczy regionu – ZIT
Zielona Góra

Nie planuje się naboru w 2015 r.

Nie planuje się naboru w 2015 r.

Oś 5 Transport
Działanie 5.1 Transport
drogowy

Poddziałanie 5.1.1 Transport
drogowy – projekty
realizowane poza formułą ZIT

Poddziałanie 5.1.2 Transport
drogowy – ZIT Gorzów Wlkp.

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym

Nie planuje się naboru w 2015 r.
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IV kw. 2015*

Poddziałanie 5.1.3 Transport
drogowy – ZIT Zielona Góra

*konkurs zostanie Inwestycje w rozbudowę regionalnej infrastruktury
drogowej
ogłoszony pod
warunkiem przyjęcie
strategii
transportowej
regionu

Działanie 5.2 Transport
kolejowy

26 000 000,00

Nie planuje się naboru w 2015 r.

Oś 6 Regionalny rynek pracy
1.

Działanie 6.1 Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych
oraz poszukujących pracy i
jednocześnie nie
posiadających zatrudnienia
realizowana przez powiatowe
urzędy pracy

III kw. 2015

Instrumenty i usługi rynku pracy służące
indywidualizacji wsparcia oraz pomocy
w zakresie określenia ścieżki zawodowej
(obligatoryjne, które zadecydują o wyborze
dalszych adekwatnych form wsparcia):
- identyfikacja potrzeb osób pozostających bez
zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie
Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie
potrzeb
szkoleniowych
oraz
możliwości
doskonalenia zawodowego w regionie,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
w
zakresie
wyboru
zawodu
zgodnego
z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby
lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania
rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub
uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do
osób, u których zidentyfikowano potrzebę
uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności
i kompetencji:

Wojewódzki Urząd
Pracy w Zielonej Górze
www.wup.zgora.pl

30 000 000,00

http://wupzielonagora.p
raca.gov.pl/web/poklzielona-gora
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- nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia
aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie
kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku
pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb
osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez
wysokiej jakości szkolenia i kursy.
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące
zdobyciu
doświadczenia
zawodowego
wymaganego przez pracodawców:
- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia
zawodowego oraz praktycznych umiejętności
w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in.
poprzez staże i praktyki zawodowe,
- wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego
pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.
4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące
wsparciu
mobilności
międzysektorowej
i geograficznej:
- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób,
które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia
w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub
uzupełnienie
kompetencji
lub
kwalifikacji
pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym
sektorze,
- wsparcie mobilności geograficznej dla osób,
u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem
w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie
kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego
zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania,
m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu,
zapewnienie środków na zasiedlenie.
5. Dotacje
na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej przez osoby bezrobotne
(wsparcie realizowane wyłącznie przez
powiatowe urzędy pracy).
6. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do
osób niepełnosprawnych:
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- niwelowanie barier jakie napotykają osoby
niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania
zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1.

Instrumenty i usługi rynku pracy służące
indywidualizacji wsparcia oraz pomocy
w zakresie określenia ścieżki zawodowej
(obligatoryjne, które zadecydują o wyborze
dalszych adekwatnych form wsparcia):

Wojewódzki Urząd
Pracy w Zielonej Górze
www.wup.zgora.pl

- identyfikacja potrzeb osób pozostających bez
zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie
Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie
potrzeb
szkoleniowych
oraz
możliwości
doskonalenia zawodowego w regionie,

Działanie 6.2 Aktywizacja
zawodowa osób pozostających
bez pracy niezarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy

IV kw. 2015

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
w
zakresie
wyboru
zawodu
zgodnego
z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby
lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania
rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub
uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
2.

http://wupzielonagora.p
raca.gov.pl/web/poklzielona-gora

3 500 000,00

Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do
osób, u których zidentyfikowano potrzebę
uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności
i kompetencji:

- nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia
aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie
kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku
pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb
osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez
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wysokiej jakości szkolenia i kursy.
3.

Instrumenty i usługi rynku pracy służące
zdobyciu
doświadczenia
zawodowego
wymaganego przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia
zawodowego oraz praktycznych umiejętności
w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in.
poprzez staże i praktyki zawodowe,
- wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego
pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.
4.

Instrumenty i usługi rynku pracy służące
wsparciu
mobilności
międzysektorowej
i geograficznej:

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób,
które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia
w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub
uzupełnienie
kompetencji
lub
kwalifikacji
pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym
sektorze,
- wsparcie mobilności geograficznej dla osób,
u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem
w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie
kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego
zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania,
m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu,
zapewnienie środków na zasiedlenie.
5.

Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do
osób niepełnosprawnych:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby
niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania
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zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji
na rynku pracy (m.in. osób niepełnosprawnych,
osób powyżej 50 roku życia, osób z terenów
wiejskich),
Działanie 6.3 Wsparcie dla
samozatrudnienia

IV kw. 2015

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób
planujących
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej przez wyspecjalizowane instytucje
oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi
standardami świadczenia usług.

5 000 000,00

Działanie 6.4 Równość szans
kobiet i mężczyzn na rynku
pracy

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Działanie 6.5 Usługi rozwojowe
dla MMŚP

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Działanie 6.6 Adaptacja
przedsiębiorstw do zmian

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Działanie 6.7 Profilaktyka i
rehabilitacja zdrowotna osób
pracujących i powracających
do pracy oraz wspieranie
zdrowych i bezpiecznych
miejsc pracy

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Oś 7 Równowaga społeczna
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Działanie 7.1 Programy
aktywnej integracji realizowane
przez ośrodki pomocy
społecznej.

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym

Działanie 7.2 Programy
aktywnej integracji realizowane
przez powiatowe centra
pomocy rodzinie.

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym
Kompleksowe programy na rzecz integracji
społeczności
marginalizowanych
obejmujące
kompleksowe działania z zakresu edukacji,
zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do
podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia
z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych
diagnoz w zakresie rozwoju społecznozawodowego, obejmujące m.in. następujące formy
wsparcia:

Działanie 7.3 Programy
aktywnej integracji realizowane
przez inne podmioty.

IV kw. 2015

7 500 000,0
0*

1) rozwijanie
umiejętności
i
kompetencji
społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
2) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne,
prowadzące
do
integracji
społecznej
i zawodowej,
3) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie,
podniesienie
lub
zmianę
kwalifikacji
i kompetencji zawodowych,
4) poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo
*Alokacja na
pracy,
konkurs może ulec
5) staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia
zmianie w
reintegracji zawodowej u pracodawcy,
przypadku zmiany
6) wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób
trybu z
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym pozakonkursoweg
niezbędne do ich aktywizacji, np. przy o na konkursowy
wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji w działaniach: 7.1
społecznej,
oraz 7.2.
7) inne.
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Działanie 7.4 Aktywne
włączenie w ramach
podmiotów integracji
społecznej.
Poddziałanie 7.4.1 Aktywne
włączenie w ramach
podmiotów integracji
społecznej - projekty
realizowane poza formułą ZIT

1.
III kw. 2015

2.
Poddziałanie 7.4.2 Aktywne
włączenie w ramach
podmiotów integracji
społecznej realizowane przez
ZIT Zielona Góra

III kw. 2015

3.

Działanie 7.5 Usługi społeczne

Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji
społecznej tj. centrów integracji społecznej,
klubów integracji społecznej, zakładów
aktywności zawodowej oraz podmiotów
działających na rzecz aktywizacji społecznozawodowej (których podstawowym zadaniem
nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem
warsztatów terapii zajęciowej.
Wsparcie dla działalności podmiotów integracji
społecznej tj. centrów integracji społecznej,
klubów integracji społecznej, zakładów
aktywności zawodowej oraz podmiotów
działających na rzecz aktywizacji społecznozawodowej (których podstawowym zadaniem
nie jest działalność gospodarcza).
Działania prowadzące do poszukiwania
i
testowania
długookresowych
źródeł
finansowania podmiotów integracji społecznej,
wymienionych w typie operacji nr 1 i 2.

4 000 000,00

11 000 000,00

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Działanie 7.6 Wsparcie dla
OWES i ROPS we
wzmacnianiu sektora ekonomii
społecznej.
Poddziałanie 7.6.1
Wsparcie OWES

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Poddziałanie 7.6.2
Koordynacja ekonomii
społecznej - ROPS

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym
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Działanie 7.7 Wsparcie dla
tworzenia nowych oraz
wzmocnienie istniejących
podmiotów ekonomii
społecznej.

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Oś 8 Nowoczesna edukacja
Działanie 8.1 Poprawa
dostępności i jakości edukacji
przedszkolnej

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa
dostępności i jakości edukacji
przedszkolnej - projekty
realizowane poza formułą ZIT

III kw. 2015

1. Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach
wychowania przedszkolnego, w tym również
nowych ośrodków wychowania przedszkolnego
i alternatywnych form opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym.
2. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania
przedszkolnego
o
dodatkowe
zajęcia
zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz
wyrównujące zdiagnozowane deficyty.
3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania
przedszkolnego, niezbędnych do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Poddziałanie 8.1.2
Wyrównywanie dysproporcji w
jakości kształcenia na
poziomie elementarnym
realizowane przez ZIT Gorzów
Wlkp.
Poddziałanie 8.1.3
Wyrównywanie dysproporcji w
jakości kształcenia na
poziomie elementarnym
realizowane przez ZIT Zielona
Góra

10 000 000,00

Nie planuje się naboru w 2015 r.

1.

III kw. 2015

Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach
wychowania przedszkolnego, w tym również
nowych ośrodków wychowania przedszkolnego
i alternatywnych form opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym.
2. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania
przedszkolnego
o
dodatkowe
zajęcia

5 000 000,00
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zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz
wyrównujące zdiagnozowane deficyty.
3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania
przedszkolnego, niezbędnych do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Działanie 8.2 Wyrównywanie
dysproporcji w jakości
kształcenia na poziomie
ogólnym oraz dostosowanie
oferty edukacyjnej do potrzeb
uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i
zdrowotnych.
Poddziałanie 8.2.1
Wyrównywanie dysproporcji w
jakości kształcenia na
poziomie ogólnym oraz
dostosowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb
uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i
zdrowotnych - projekty
realizowane poza formułą ZIT.
Poddziałanie 8.2.2
Wyrównywanie dysproporcji w
jakości kształcenia na
poziomie ogólnym oraz
dostosowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb
uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i
zdrowotnych - ZIT Gorzów
Wielkopolski
Poddziałanie 8.2.3
Wyrównywanie dysproporcji w
jakości kształcenia na

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Nie planuje się naboru w 2015 r.

III kw. 2015

Realizacja
w zakresie:

programów

edukacyjnych

szkół
7 000 000,00

15

poziomie ogólnym oraz
dostosowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb
uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i
zdrowotnych - ZIT Zielona
Góra

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kształtowania kompetencji kluczowych na rynku
pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk
matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz
właściwych
postaw:
kreatywności,
innowacyjności,
pracy
zespołowej,
przedsiębiorczości
oraz
metod
zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Tworzenia w szkołach warunków do nauczania
opartego na metodzie eksperymentu poprzez
wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia
do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
Doradztwo
i
opieki
psychologicznopedagogicznej,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
problematyki
ucznia
o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in.
uczniowie
niepełnosprawni,
uczniowie
uzdolnieni,
zagrożeni
przedwczesnym
kończeniem nauki).
Rozszerzania oferty szkół o zagadnienia
związane z poradnictwem i doradztwem
edukacyjno – zawodowym.
Szkolenia, doradztwa oraz innych form
podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli
i pracowników pedagogicznych pod kątem
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych
do poruszania się po rynku pracy (ICT,
matematyczno-przyrodniczych, języki obce),
nauczania eksperymentalnego, właściwych
postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności,
pracy
zespołowej)
oraz
metod
zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Szkolenia, doradztwa oraz innych form
podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli
i pracowników pedagogicznych pod kątem
wykorzystania narzędzi wspierających pomoc
psychologiczno-pedagogiczną na każdym
etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów
niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych,
zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki
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realizację w szkole lub placówce systemu
oświaty programów wspomagania.
Działanie 8.3
Upowszechnienie kształcenia
ustawicznego związanego z
nabywaniem i doskonaleniem
kwalifikacji zawodowych.
Działanie 8.4 Doskonalenie
jakości kształcenia
zawodowego
Poddziałanie 8.4.1
Doskonalenie jakości
kształcenia zawodowego projekty realizowane poza
formułą ZIT
Poddziałanie 8.4.2
Doskonalenie jakości
kształcenia zawodowego,
realizowane przez ZIT Gorzów
Wielkopolski
Działanie 8.5 Doskonalenie
umiejętności zawodowych
osób dorosłych.

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym

Nie planuje się naboru w 2015 r.

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Oś 9 Infrastruktura społeczna
Działanie 9.1 Infrastruktura
zdrowotna
Poddziałanie 9.1.1
Infrastruktura zdrowotna –
projekty realizowane poza
formułą ZIT
Poddziałanie 9.1.2
Infrastruktura zdrowotna – ZIT
Zielona Góra

Nie planuje się naboru w 2015 r.

IV kw. 2015

Typ III - Inwestycje w infrastrukturę
społeczną służącą aktywizacji społeczno –
zawodowej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym oraz
rozwojowi
usług
społecznych

7 000 000,00
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świadczonych w interesie ogólnym,
wpływające na rozwój regionalny i lokalny,
poprzez
eliminowanie
barier
przyczyniających się do wykluczenia (np.
w zakresie
geriatrii,
infrastruktury
rehabilitacyjnej, projekty infrastrukturalne
sprzyjające
aktywizacji
społecznozawodowej,
projekty
związane
z zapewnieniem usług opiekuńczych
i wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej).

Działanie 9.2 Rozwój
obszarów zmarginalizowanych
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój
obszarów zmarginalizowanych
– projekty realizowane poza
formułą ZIT
Poddziałanie 9.2.2 Rozwój
obszarów zmarginalizowanych
– ZIT Gorzów Wlkp.

Nie planuje się naboru w 2015 r.

Nie planuje się naboru w 2015 r.

IV kw. 2015*

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój
obszarów zmarginalizowanych
– ZIT Zielona Góra

*Konkurs zostanie ogłoszony pod
warunkiem przyjęcia wytycznych
oraz ustawy w zakresie
rewitalizacji

Kompleksowa
rewitalizacja
fizyczna
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.

23 000 000,00

Działanie 9.3 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej
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Typ I. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną –
projekty nie objęte pomocą publiczną
IV kw. 2015 r.

12 000 000,00

Typ II. Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej.
Poddziałanie 9.3.1 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej –
projekty realizowane poza
formułą ZIT
Nie planuje się
naboru w 2015 r.

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej –
ZIT Gorzów Wlkp.

12 000 000,00

Typ III. Inwestycje w infrastrukturę edukacji
kształcenia zawodowego

Nie planuje się naboru w 2015 r.
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