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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.09.03.01-IZ.00-08-K01/15

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020)
Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna
dla Działania

9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
dla Poddziałania

9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT
w ramach kategorii interwencji: 51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej
(na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym)
(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się
w dniu 31 grudnia 2015 r. i zakończy się w dniu 15 lutego 2016 r.
Konkurs obejmuje II typ projektu – Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej
W ramach typu II będzie można pozyskać dofinansowanie na dwa niżej wymienione rodzaje projektów:
a) inwestycje w infrastrukturę szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i szkół
specjalnych, polegające na:
 budowie1 lub modernizacji2 infrastruktury placówek edukacyjnych – oprócz infrastruktury
o charakterze administracyjno-biurowym i socjalno-bytowym oraz zagospodarowania terenu
1

Pod pojęciem „budowa” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego ( zgodnie z art. 3 pkt 6 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).
2 Pojęcie „modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym remontu, przebudowy albo rozbudowy. Remont jako ulepszenie środka
trwałego, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), będzie
stanowił wydatek inwestycyjny. Wydatki na ulepszenie są to takie wydatki, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środków
trwałych z dnia ich przekazania/przyjęcia do używania. Wzrost wartości użytkowej środka trwałego następuje, gdy:
 wydłuża się okres używania środka trwałego,
 zwiększa się zdolność wytwórcza środka trwałego,
 zmienia się jakość produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych,

przyległego3 (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja
– do 30% całkowitych kosztów projektu).
 wyposażeniu w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące proces kształcenia
(w szczególności sprzęt do nauk matematycznych, przyrodniczych, zakup zestawów
komputerowych4 (służących do celów dydaktycznych), sprzęt TIK, specjalistyczne
oprogramowanie komputerowe5)
b) inwestycje infrastrukturalne, służące popularyzacji nauki, umożliwiające zdobycie i rozszerzenie
wiedzy poza tradycyjnym systemem szkolnictwa w oparciu o istniejącą infrastrukturę szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, polegające na:
 wsparciu infrastruktury edukacyjnej na rzecz popularyzacji nauki (nauki matematyczne
i przyrodnicze) wraz z niezbędnym wyposażeniem, w istniejących placówkach edukacyjnych
(część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych
kosztów projektu).
 wyposażeniu w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące proces kształcenia
umożliwiające zdobycie i rozszerzenie wiedzy poza tradycyjnym systemem szkolnictwa
(w sprzęt do nauk matematycznych, przyrodniczych, zakup zestawów komputerowych6
(służących do celów dydaktycznych), sprzęt TIK, specjalistyczne oprogramowanie
komputerowe7).
Beneficjent ubiegający się o przyznanie dofinansowania na dwa ww. rodzaje projektów tj. a) i b),
składa dwa wnioski aplikacyjne (wraz z wymaganymi załącznikami)
oddzielnie dla poszczególnych rodzajów projektów.
Pomieszczenia o charakterze administracyjno-biurowym i socjalno bytowym to pomieszczenia,
w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący beneficjenci:
 osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 szkoły resortowe (w tym szkoły artystyczne)8.
 zmniejszają się koszty eksploatacji środka trwałego.
Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się:
 przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,
 rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych, itp.
 modernizację, tj. unowocześnienie środka trwałego, - rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo
składników majątkowych,
 adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego pierwotne
przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych.
3 m.in. drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, tereny zielone.
4 Zestaw komputerowy: komputer wraz z monitorem, myszką, klawiaturą oraz niezbędnym okablowaniem do przyłączenia do sieci
energetycznej oraz logicznej bez innych urządzeń peryferyjnych, a także komputer przenośny (bez systemu operacyjnego oraz aplikacji
biurowej).
5 Do specjalistycznego oprogramowania nie zalicza się systemu operacyjnego oraz aplikacji biurowych.
6 Zestaw komputerowy: komputer wraz z monitorem, myszką, klawiaturą oraz niezbędnym okablowaniem do przyłączenia do sieci
energetycznej oraz logicznej bez innych urządzeń peryferyjnych, a także komputer przenośny (bez systemu operacyjnego oraz aplikacji
biurowej).
7 Do specjalistycznego oprogramowania nie zalicza się systemu operacyjnego oraz aplikacji biurowych.
8 Projekt nie może dotyczyć infrastruktury kształcenia zawodowego.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami
wymienionymi w powyższym katalogu Beneficjentów. Dopuszczalna jest realizacja projektu
z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu 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.
Beneficjentami mogą być wnioskodawcy z MOF Zielonej Góry będący podmiotami wymienionymi
w powyższym katalogu Beneficjentów.
Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki ZIT Gorzowa Wlkp.
Wydatki kwalifikowalne objęte mechanizmem finansowania krzyżowego, ponoszone na zadania
związane z rozwojem kompetencji osób obsługujących wybudowaną/zakupioną infrastrukturę w ramach
interwencji, nie mogą przekroczyć 10% kwoty dofinansowania ze środków EFRR w ramach projektu.
Wyposażenie, zakupione w ramach projektu, nierozerwalnie związane z projektem i służące do jego
realizacji, które zostanie włączone do rejestru środków trwałych Beneficjenta/Partnera, będzie
kwalifikowało się do współfinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki określone w Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020.
Przedsięwzięcia podejmowane w ramach Działania 9.3 muszą być powiązane z realizacją celów,
wynikających z Osi Priorytetowej 8 „Nowoczesna edukacja”. Realizowane zadania muszą odpowiadać
zdiagnozowanym potrzebom i problemom wynikającym z Osi Priorytetowej 8. Beneficjent powinien
przedstawić opis tego typu powiązań w Studium Wykonalności.
Beneficjent nie może ubiegać się o dofinansowanie na wydatki, na które otrzymał wsparcie ze środków
EFS w ramach Osi Priorytetowej 8 „Nowoczesna edukacja” RPO-L2020, dotyczące zakupu środków
trwałych oraz cross – financingu. Na etapie podpisania Umowy o dofinansowanie, Beneficjent będzie
zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż na ww. wydatki ponoszone w ramach projektu nie otrzymał
wsparcia ze środków EFS w ramach Osi Priorytetowej 8 „Nowoczesna edukacja” RPO-L2020.
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 Beneficjenta.
Przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
Beneficjent zobowiązany jest dołączyć do formularza wniosku o dofinansowanie Kompleksowy plan
wykorzystania powstałej infrastruktury. Zakres przedmiotowego planu jest załącznikiem do Regulaminu
niniejszego konkursu.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 9 – Infrastruktura
społeczna, Działania 9.3 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Podziałania 9.3.1 – Rozwój
infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi
12 000 000,00 PLN9
(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi
1 200 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania środkami UE całkowitych kosztów kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi 85% dla projektów nie generujących dochodu.
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.
IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie
interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów,
kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez
kontakt:
 e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl;
 telefoniczny:
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Zarządzania Regionalnym
Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji: 68 4565 110, 111
 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 480,
488, 535, 454,
 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377,
378, 380.
 osobisty w siedzibie:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)

Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego
środki możliwe do zakontraktowania.
9

lub w siedzibie:
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115).
Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) 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 wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać do IZ RPO
-L2020 za pośrednictwem systemu LSI2020 do dnia 15 lutego 2016 r.
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
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 23, 24, 54, 55)
lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat, pokój nr 9).
Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
 listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 przesyłką kurierską,
 osobiście,
 przez posłańca.
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.

