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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.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 

 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  

Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura 
dla Działania  

4.5 Kapitał przyrodniczy regionu 
dla Poddziałania 

4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra 
(Konkurs nie jest podzielony na rundy) 

  
Nabór wniosków o dofinansowanie 

rozpocznie się w dniu 24 marca 2020 r. i zakończy się w dniu 15 maja 2020 r. 
 

Konkurs dotyczy: 
 Osi Priorytetowej 4 Kultura i środowisko, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu,  

Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra; 
 Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych  
 Typ II: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; 
 Typ III: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-

edukacyjnych; 
 kategorii interwencji: 

85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura. 
 
 
 
 
 



 

W ramach typu I Udostępnianie zasobów przyrodniczych będzie można uzyskać dofinansowanie 
m.in. na: 

 inwestycje w stawy widokowe, tereny wypoczynkowe oraz ścieżki dydaktyczne, 
 wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, z położeniem szczególnego nacisku  

na aspekt ochrony przyrody, 
 tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich 

w oparciu o gatunki rodzime, inwestycje w banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne,  
eko-parki, 

 wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez zachowanie równowagi pomiędzy zasobami 
naturalnymi a regionalną ofertą turystyczno-wypoczynkową oraz rekreacyjną. 

W ramach przedmiotowego typu projektów, do wsparcia kwalifikować się będą wszelkie inwestycje 
oparte na wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych, kładące szczególny nacisk na działania 
związane z ochroną przyrody, m.in. inwestycje w stawy widokowe, parki miejskie, ścieżki dydaktyczne, 
centra ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime, banki genów, ogrody 
botaniczne oraz eko-parki. Istotnym elementem wsparcia udzielanego w ramach PI 6d będą projekty  
z zakresu tzw. zielonej infrastruktury, będącej nośnikiem usług ekosystemowych, czy rozwijające 
infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych 
przyrodniczo – zapewniającą z jednej strony lepszą ochronę kapitału przyrodniczego, a jednocześnie 
przyczyniającą się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.  

W ramach typu II Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych będzie można 
uzyskać dofinansowanie m.in. na: 

 zadania związane z zachowaniem siedlisk i gatunków oraz odtwarzanie ich tam, gdzie zostały 
zdegradowane, 

 ochronę in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków 
krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000), 

 ochronę i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, 
 nowoczesne programy edukacyjne. 

Zgodnie z zapisami Umowy partnerstwa działania podejmowane na rzecz ochrony różnorodności 
biologicznej powinny polegać na powstrzymaniu procesu jej degradacji i pozytywnie wpływać  
na potencjał rozwoju gospodarczego i społecznego 

Inwestycje związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz polegające  
na budowie/modernizacji niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną oraz przywróceniem 
właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, będą mogły być realizowane na obszarach 
chronionych (obszary parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, w tym obszary Natury 2000). 
Projekty realizowane w obrębie obszarów sieci Natura 2000 będą podlegały priorytetyzacji. 

 
Niedopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I w połączeniu z działaniami wpisującymi się  
w typ II projektów.  
 
 
 



 

W ramach typu III Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii 
informacyjno-edukacyjnych będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na: 

W celu zapewnienia kompleksowości prowadzonych działań oprócz inwestycji w infrastrukturę  
do dofinansowania kwalifikują się również działania informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska. 
 
Realizacja projektów typu III dopuszczalna będzie wyłącznie w połączeniu z projektami typu I lub II. 
 
Podstawowe warunki kwalifikowania inwestycji 
 
Przedsięwzięcia realizowane w przedmiotowym Działaniu powinny w dużej mierze przyczyniać się  
do zachowania, a jeśli nie jest to możliwe, do odtworzenia siedlisk i gatunków na terenach, które zostały 
trwale zmienione lub zdegradowane. Przedmiotem projektów będzie również rozbudowa, modernizacja  
i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, także na terenie 
parków krajobrazowych, a ponadto prowadzanie spójnych i uzupełniających do ogólnopolskich kampanii 
informacyjno-promocyjnych. 

Projekty w obrębie obszarów sieci Natura 2000 pokrywające się z parkami krajobrazowymi będą 
podlegały priorytetyzacji. 

Finansowanie projektów na obszarach sieci Natura 2000 będzie zgodne z Priorytetowymi Ramami 
Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020, który jest 
kluczowym dokumentem strategicznym dla realizacji sieci Natura 2000, opracowanym zgodnie  
z wytycznymi KE (artykułem 8 Dyrektywy siedliskowej) oraz określającym potrzeby wraz z kosztami  
ze wskazaniem na fundusze perspektywy finansowej 2014-2020. 

Wsparcie w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będzie dotyczyło wyłącznie gatunków 
rodzimych. 

Przedsięwzięcie powinno uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia  
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W przypadku budowy1 nowej infrastruktury inwestycja musi 
być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania2, bez możliwości odstępstw od stosowania 
wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających  
z obowiązujących przepisów budowalnych. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie zobowiązany jest do umieszczenia opisu dostępności 
nowo tworzonej 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. 

                                                             
1 Zgodnie z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) pod pojęciem 
„budowa” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 
2 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. 



 

W ramach PI 6d nie przewiduje się stosowania dużych projektów. 

W ramach Działania przewiduje się zastosowanie mechanizmu finansowania krzyżowego. Zakłada się 
stosowanie mechanizmu w uzasadnionych przypadkach, głównie w ramach rozwoju kompetencji osób 
obsługujących wybudowaną/zakupioną infrastrukturę w ramach interwencji. Na poziomie projektu 
łączna kwota wydatków objętych mechanizmem finansowania krzyżowego nie może przekroczyć  
10% kwoty dofinansowania unijnego.  

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. 

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym, o którym mowa w ustawie z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 
wdrożeniową. 

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) 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  
– na umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej wskazanej przez Instytucję Zarządzającą 
RPO-L2020 w umowie o dofinansowanie. 

W przypadku projektów, dla których w ramach RPO Lubuskie 2020 nie zawarto umowy  
(tj. w szczególności projektów w trakcie oceny, projektów wybranych oczekujących na podpisanie 
umowy) zapytania ofertowe publikowane będą na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. 

Obowiązek nie dotyczy postępowań trwających i opublikowanych na stronie 
http://rpo.lubuskie.pl/zapytania-ofertowe. 

 
Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu 

wynosi 2 500 000,00 PLN3, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty 
przeznaczonej na konkurs (250 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

W przypadku pojawienia się dodatkowych środków, Zarząd Województwa Lubuskiego może przyznać 
dofinansowanie kolejnym projektom znajdującym się na liście ocenionych projektów, przy czym  
ze względu na zasadę równego traktowania Wnioskodawców wybór projektów obejmie projekty, które 
uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu. W przypadku konkursów kierowanych  
do IP ZIT MOF, Zarząd Województwa Lubuskiego dokonuje wyboru projektów do dofinansowania 
wspólnie z IP ZIT MOF. 

                                                             
3 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 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą  
z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.  
 



 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi: 
 
 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych 
pomocą publiczną, 

 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów 
generujących dochód, 

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

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy, jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi: 
 
 min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – w przypadku projektów nieobjętych 

pomocą publiczną,  
 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) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz 

podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim 
jest JST. 

 
Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami 
wymienionymi w katalogu Wnioskodawców dla Działania 4.5. Dopuszczalna jest realizacja projektu  
z zaangażowaniem podmiotów, innych niż w ww. katalogu Wnioskodawców, 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. 
 
IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów 
Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, 
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 21, 17) 
tel. 68 45 65 180, -143 
e-mail: i.chamera@rpo.lubuskie.pl, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl 
 
 



 

 Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 
 e-mail: info@rpo.lubuskie.pl  
 telefoniczny: 68 45 65 119 
 osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona 

Góra (pokój nr B.6, poziom „0”) 
 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 

 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”) 

 
Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności 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 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 

Departamencie Programów Regionalnych 
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 

65-043 Zielona Góra 
(główny hol budynku – parter) 

 
Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: 
 listem poleconym, 
 przesyłką kurierską, 
 osobiście. 

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. 


