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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.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna  

dla Działania  

9.2  Rozwój obszarów zmarginalizowanych 

dla Poddziałania 

9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych –  

 projekty realizowane poza formułą ZIT 

(Konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis; 

Konkurs nie jest podzielony na rundy) 

  

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 sierpnia 2021 r.  

i zakończy się w dniu 6 września 2021 r. 

 

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu 

kompleksowej rewitalizacji obszarów, wynikających z programów rewitalizacji pozytywnie ocenionych 

przez IZ RPO oraz wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 

przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, mających na celu przywracanie 

i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, 

społecznych i kulturalnych tym obszarom1, obejmujących:  

                                                           
1 Pod warunkiem, że obszar został wyznaczony w Programie Rewitalizacji gminy, a projekt wynika z Programu Rewitalizacji, który został 
pozytywnie oceniony przez IZ RPO-L2020 oraz wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 
przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego. 



 

 budowę, adaptację, tj. modernizację2, remont, renowację budynków3, znajdujących się na 

obszarze wynikającym z programu rewitalizacji pozytywnie ocenionego przez IZ RPO oraz 

wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego przyjmowanego 

w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, podlegającym rewitalizacji, stanowiących 

własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz  

z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje 

dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, 

do 30% kwalifikowalnych kosztów projektu4), 

 uporządkowanie i zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznej, wynikających  

z programów rewitalizacji pozytywnie ocenionych przez IZ RPO oraz wpisanych do Wykazu 

programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały 

Zarządu Województwa Lubuskiego, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (w tym 

inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący 

element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów  projektu). 

 

w ramach następującej kategorii interwencji: 

55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.  

 

Podstawowe warunki kwalifikowania inwestycji 

 

Zakres rzeczowy projektu rewitalizacyjnego aplikującego o środki w ramach przedmiotowego 

konkursu nie może obejmować: 

 działań, mających na celu kompleksowe uzbrojenie (tworzenie) terenów inwestycyjnych, 

polegających, w szczególności, na dostarczeniu podstawowych mediów, tj.: drogi wewnętrzne, 

przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub 

telekomunikacyjne.  

 wydatków ponoszonych na cele mieszkaniowe, tj. budowę, zakup, adaptację (modernizację, 

remont, renowację) mieszkań. 

                                                           
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 2021 r., poz. 217 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,  

 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 Część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu. 
4 Przez infrastrukturę komunalną należy rozumieć wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacje, usuwanie i oczyszczanie ścieków 
komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną 
oraz gaz. 



 

W ramach Poddziałania obowiązują następujące limity i ograniczenia w realizacji projektów: 

 

Część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów 

projektu. 

 

Część projektu infrastrukturalnego mogą stanowić wydatki dotyczące dróg lokalnych5 oraz chodników 

(łącznie do 30 % kwalifikowalnych kosztów projektu). Rewitalizacja dróg lokalnych nie może stanowić 

indywidualnego projektu. Inwestycje w drogi lokalne mogą być elementem działań rewitalizacyjnych 

jedynie wówczas, gdy przyczynią się do gospodarczej i społecznej rewitalizacji oraz regeneracji 

obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych i są ujęte w Programie Rewitalizacji. 

 

Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być mniejsza niż 500 000,00 PLN. 

 

W przypadku inwestycji, w których jednym z elementów jest rewitalizacja infrastruktury kultury, koszty 

związane z infrastrukturą kultury nie mogą przekroczyć 2 mln euro całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych.  

 

W ramach Działania nie przewiduje się możliwości stosowania finansowania krzyżowego. 

 

W ramach konkursu realizowane będą kompleksowe projekty rewitalizacyjne, wynikające z programów 

rewitalizacji pozytywnie ocenionych przez IZ RPO oraz wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji 

gmin województwa lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego. 

 

W przypadku projektów rewitalizacyjnych mają zastosowanie Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz Ustawa  

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485). 

 

Warunkiem jest, aby obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji zostały wyznaczone w Programie 

Rewitalizacji gminy właściwej Wnioskodawcy, natomiast projekt planowany do dofinansowania wynikał  

z Programu Rewitalizacji gminy (spełniającego określone wymagania, wynikające z Wytycznych  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz w przypadku gminnych 

programów rewitalizacji z Ustawy o rewitalizacji), który uzyskał pozytywną ocenę IZ RPO-L2020 w tym 

zakresie i został wpisany w Wykazie Programów Rewitalizacji gmin Województwa Lubuskiego 

przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego.  

 

Przedsięwzięcia infrastrukturalne podejmowane w ramach Działania 9.2 muszą być powiązane  

z realizacją celów wynikających z Osi Priorytetowych 6-8. Nie oznacza to konieczności realizacji 

projektów komplementarnych. Realizowane działania muszą odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom  

i problemom wynikającym z Osi Priorytetowych 6-8. Projekt powinien pozostawać w związku  

z realizacją innych projektów lub działań „miękkich”, realizowanych z EFS lub innych środków (ale 
                                                           
5 Infrastruktura drogowa musi spełniać standard nośności 11,5 t/oś. Dla inwestycji drogowej stanowiącej element projektu 

rewitalizacyjnego możliwe jest odstąpienie od warunku nośności wyłącznie w przypadku, gdy zostaną wypełnione okoliczności wskazane 
w Artykule 7 Dyrektywy 96/53/EC. 



 

przyczyniających się do realizacji celów wynikających z Osi Priorytetowych 6-8). Wnioskodawca 

powinien przedstawić opis tego typu powiązań.  

 

Przedsięwzięcie powinno uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W przypadku budowy6 nowej infrastruktury inwestycja musi być 

zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania7, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań 

prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących 

przepisów budowalnych – z wyjątkiem zabytków, w przypadku których konserwator zabytków nie 

wyraził zgody na dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, inwestycje 

dotyczące budowy nowej infrastruktury muszą być zaplanowane z uwzględnieniem trendów 

demograficznych na danym obszarze. 

 

Wnioskodawca w Studium wykonalności (rozdział II.3.8. Polityki horyzontalne) zobowiązany jest  

do umieszczenia dokładnego opisu dostępności nowotworzonej inwestycji infrastrukturalnej pod kątem 

sposobu udostępnienia jej dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostosowania do warunków 

użytkowania przez osoby o zróżnicowanych potrzebach, w szczególności w zakresie mobilności, 

percepcji, sprawności sensorycznej, komunikowania się. 

 

Należy pamiętać, iż realizowany projekt musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z Załącznikiem 

nr 2 -  Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. 

 

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie ukończone (w przypadku 

robót budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane 

płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę – z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy 

publicznej.  

 

Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług przewidzianych do 

realizacji w jego zakresie rzeczowym. Powyższe nie dotyczy projektów wspierających zdolności 

reagowania na kryzys w kontekście epidemii COVID-19, o których mowa w art. 65 ust. 10 akapit drugi 

rozporządzenia ogólnego8. 

                                                           
6 Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 z późn. zm.) pod pojęciem „budowa” 
należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 
7 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wydanymi przez 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju pod pojęciem „koncepcji uniwersalnego projektowania” należy rozumieć projektowanie produktów, 
środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji 
lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla 
szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 
8 Zgodnie z art. 25a ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności,  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  oraz Europejskiego Funduszu  Morskiego i  



 

W celu spełnienia zasady konkurencyjności, Wnioskodawca zobowiązany jest (zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6, ppkt 

6.5.2 Zasada konkurencyjności oraz jego zmianami (w tym częściowe zawieszenie stosowania ww. 

Wytycznych) zatwierdzonymi w dniu 7 stycznia 2021 r.) upublicznić zapytanie ofertowe w bazie 

konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), a w przypadku 

zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego – skierować zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych 

wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz 

upublicznić zapytanie co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta, o ile posiada taką stronę. 

Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia  

w ramach projektu. 

 

W przypadku, gdy Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie  (tj. w szczególności projektów w trakcie oceny, projektów umieszczonych na 

„listach rezerwowych”, projektów wybranych oczekujących na podpisanie umowy) zapytania ofertowe 

publikowane będą na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

Obowiązek nie dotyczy postępowań trwających i opublikowanych na stronie 

http://rpo.lubuskie.pl/zapytania-ofertowe . 

 

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 

wdrożeniową. 

  

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu  

wynosi  52 700 000,00 PLN. 

 

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

UWAGA! 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-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą/ 

niepodjęcia decyzji  o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo 

skierowania projektu do realizacji.  

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi: 

 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu (w przypadku projektów nie generujących 

dochodu) ze środków EFRR,     

                                                                                                                                                                                     
Rybackiego oraz ustanawiającego  przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego,  Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)   nr   
1083/2006   (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn.zm.). 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://rpo.lubuskie.pl/zapytania-ofertowe
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000217&min=1


 

 85% kwalifikowalnych kosztów projektu (dotyczy środków RPO – Lubuskie 2020 w ramach 

pomocy de minimis), 

 zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną. 

 

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi: 

 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – w przypadku projektów nie objętych pomocą 

publiczną, 

 15% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pomocy de minimis, 

 zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną. 

 

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć  

z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.  

 

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania uproszczone metody rozliczania wydatków 

(stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe). 

 

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy: 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST),  

 związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 jednostki administracji rządowej,  

 kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,  

 podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą w postaci stacjonarnych i całodobowych 

szpitalnych świadczeń zdrowotnych,  

 organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia  

i fundacje,  

 samorządowe instytucje kultury,  

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,  

 towarzystwa budownictwa społecznego. 

 

Brak możliwości uzyskania dofinansowania w całości lub części projektu przez jednostki 

tworzące Związki ZIT. 

 

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 (w tym tworzących Związki ZIT), 

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. 

 

Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

 



 

Partner musi „wnieść” do projektu co najmniej zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. 

To od zakresu projektu zależy jaki charakter będzie miało partnerstwo. Samo zaangażowanie finansowe  

w przedsięwzięcie w postaci zapewnienia wkładu własnego po stronie jednego z partnerów bez jego 

dalszego udziału w realizacji projektu, nie będzie warunkiem wystarczającym dla uznania współpracy  

za partnerstwo. Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, 

nieznacznego czy pozornego. 

 

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów 

Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków: 

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 65 117 

e-mail: l.klobut@lrpo.lubuskie.pl 

 Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym: 

 e-mail: info@rpo.lubuskie.pl 

 telefoniczny: 68 45 65 119, -521, -251 

 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 

 

Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 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 Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu bądź za pośrednictwem e-puapu  

w terminie/formie określonym w Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu. Należy dostarczyć 

również pismo przewodnie do formularza wniosku o dofinansowanie. 

 

Natomiast załączniki/oświadczenia (wskazane w Regulaminie konkursu – pkt 11 Przygotowanie 

dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem 

systemu LSI2020. Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający 

identyfikację zawartości pliku. 

 

Za pośrednictwem systemu LSI2020, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, należy 

złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków. 

 

mailto:info@rpo.lubuskie.pl
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Formularz wniosku o dofinansowanie w formie papierowej wraz z pismem przewodnim 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 Punkcie Przyjęć Wniosków w: 

 

Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 

Departament Programów Regionalnych 

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 

65-043 Zielona Góra 

(pokój nr 33 - parter) 

lub w: 

Biurze Zamiejscowym  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 

 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,  

ul. Ignacego Mościckiego 6 

66-400 Gorzów Wlkp. 

(Sekretariat) 

 

Wniosek w formie papierowej może być również dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, 

przesyłką kurierską, osobiście. 

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej wraz z pismem 

przewodnim jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze 

lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie 

Wlkp. lub w przypadku dostarczenia wniosku 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. 

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz 

z pismem przewodnim jest data wysłania przez Wnioskodawcę dokumentów do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony 

na stronie www.rpo.lubuskie.pl.  

 

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. 
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