Perspektywa Finansowa 2014 - 2020

82,5 mld euro
dla Polski!

RPO – Lubuskie 2020

906 mln euro
dla Lubuskiego!
653,4 mln euro

252,69 mln euro

Projekty „twarde”

Projekty „miękkie”

RPO – Lubuskie 2020

10 Osi Priorytetowych
1. Gospodarka i innowacje
2. Rozwój cyfrowy

3. Gospodarka niskoemisyjna
4. Środowisko i kultura
5. Transport
6. Regionalny rynek pracy
7. Równowaga Społeczna
8. Nowoczesna edukacja
9. Infrastruktura społeczna
10. Pomoc techniczna

RPO – Lubuskie 2020

Lista projektów strategicznych obejmuje
13 inwestycji:
1. Informatyzacja zasobów geodezyjnych powiatów Województwa Lubuskiego
2. Mapowanie obszarów oddziaływania melioracyjnego na terenie Województwa Lubuskiego
3. Utworzenie Regionalnego Centrum Badawczego Parku Naukowo–Technologicznego w Nowym
Kisielinie (Park Naukowo-Technologiczny UZ)
4. Rozwój Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli
5. Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego - ”Gorzowski Ośrodek Technologiczny”
6. Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej PWSZ Sulechów (Centrum Energii Odnawialnej,
Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych)
7. Rozwój Transportu Drogowego Województwa Lubuskiego wraz ze Zintegrowanym Systemem
Zarządzania Drogami
8. Rozwój Transportu Kolejowego Województwa Lubuskiego
9. Cyfrowe Lubuskie
10. Promocja gospodarcza i turystyczna województwa lubuskiego
11. Rozbudowa i zmiana profilu działalności Regionalnego Centrum Animacji Kultury
12. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Województwa Lubuskiego
13. Utworzenie Centrum Wielospecjalistycznego Pediatrii w Zielonej Górze
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
specjalna pula

107,6 mln euro
dla obu lubuskich stolic: Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry oraz ich miejskich obszarów
funkcjonalnych (MOF) obejmujących ościenne gminy.

MOF Zielona Góra liczący 185 tys. mieszkańców otrzyma 54,25% środków.

MOF Gorzów Wlkp. liczący 156 tys. mieszkańców otrzyma 45,75 % środków.
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Strategia Rozwoju Polski Zachodniej
Dokument będący oddolną inicjatywą pięciu marszałków Polski Zachodniej:
1. dolnośląskiego
2. lubuskiego
3. opolskiego
4. wielkopolskiego
5. zachodniopomorskiego

Źródłem finansowania tych projektów mają być głównie krajowe programy
operacyjne, w tym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program
Operacyjny Polska Cyfrowa i Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
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Strategia Rozwoju Polski Zachodniej

8 Priorytetów:
1. Odrzańska Droga Wodna
2. Modernizacja linii kolejowych E-59 i CE-59
3. Dokończenie budowy drogi S3 w ciągu CETC-ROUTE65
4. Dokończenie budowy drogi ekspresowej S5
5. Budowa drogi ekspresowej S11
6. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych
7. Sieci energetyczne Polski Zachodniej
8. Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców
Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy.
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Kontrakt Terytorialny

Umowa między rządem RP a samorządem województwa, dotycząca
finansowania kluczowych inwestycji regionalnych.
Lista tych inwestycji obejmuje 32 przedsięwzięcia.
Są to zarówno projekty uzgodnione w Strategii Rozwoju Woj. Lubuskiego 2020,
jak i projekty uzgodnione w ramach założeń Strategii Rozwoju Polski
Zachodniej oraz projekty priorytetowe Zarządu Woj. Lubuskiego, z punktu
widzenia celów rozwoju regionu i realizacji RPO-L2020.
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Wykaz 32 inwestycji regionalnych
1. Rozwój Regionalnego Centrum Badawczego – Park Naukowo-Technologiczny i Uniwersytet
Zielonogórski (SRWL)
2. Rozwój Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli (SRWL)
3. Utworzenie Parku Naukowo-Przemysłowego dla Aglomeracji Gorzowskiej (SRWL)
4. Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
w kontekście transferu rozwiązań technologicznych do przemysłu (Centrum Energetyki
Odnawialnej, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotecznicznych Kalsku)
5. Infrastruktura drogowa w ramach kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody (SRWL)
6. Dokończenie budowy drogi ekspresowej S3 (SRWL, PZ)
7. Dokończenie węzłów A2 (SRWL)
8. Przebudowa drogi nr 18 do parametrów autostrady (SRWL)
9. Systemowa poprawa dostępności drogowej północy województwa poprzez modernizację dróg
krajowych 22 i 24 (SRWL)
10. Rozwój drogi nr 27 Zielona Góra - Żary – autostrada A18 (SRWL)
11. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań / Szprotawę
z autostradami A18/A4 (SRWL)
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Wykaz 32 inwestycji regionalnych
12. Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą / północna obwodnica miasta (SRWL)
13. Budowa mostu w Milsku (SRWL)
14. Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim wraz z obwodnicą (SRWL)
15. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 273 (CE-59) na odcinku Głogów- Zielona
.
Góra-Kostrzyn („Odrzanka”) (SRWL, PZ)
16. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp. - .
.
Kostrzyn n/O (SRWL)
17. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku Miłkowice - Żagań oraz .
.
linii 14 na odcinku Żagań Żary - Forst (SRWL)
18. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru transportu publicznego w obszarach
………funkcjonalnych Zielonej Góry (Lubuskie Trójmiasto) i Gorzowa Wlkp. (oddzielne karty A i B) (SRWL)
19. Rozbudowa i poprawa wyposażenia lotniska w Babimoście (SRWL) BW / BP
20. Budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego HEMS w północnej części województwa (SRWL)
21. Modernizacja odrzańskiej drogi wodnej E-30 (SRWL, PZ)
22. Modernizacja międzynarodowej drogi wodnej E-70 (SRWL)
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Wykaz 32 inwestycji regionalnych
23. Zachowanie dziedzictwa regionalnego poprzez dokończenie rozbudowy Wojewódzkiego Ośrodka
……..Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gorzowie
…….Wlkp. (oddzielne karty A i B) (SRWL)
24. Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry
25. Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w województwie lubuskim
26. Modernizacja drogi nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowy i Szprotawy
27. Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT)
28. Centrum Naukowo – Badawczo – Edukacyjno – Turystyczne Grodzisko w Wicinie
29. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp.
30. Budowa Wysokospecjalistycznego Centrum Pediatrii na terenie Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ
w Zielonej Górze
31. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych (PZ)
32. Sieci energetyczne Polski Zachodniej (PZ)

Gorzów Wlkp, wrzesień 2014 r.

Oś Priorytetowa

Poziom
alokacji
EFRR

Wielkość
środków w mln
euro

OP 1 - Gospodarka i innowacje.

27%

176 409 467,00

OP 2 - Rozwój Cyfrowy

6%

39 202 104,00

OP 3 - Gospodarka
niskoemisyjna

15%

98 005 260,00

OP 4 - Środowisko i kultura

15%

98 005 260,00

OP 5 - Transport

24%

156 808 415,00

Poziom
alokacji
EFS

Wielkość
środków w mln
euro

OP 6 - Regionalny rynek pracy

34%

86 385 684,00

OP 7 - Równowaga społeczna

27%

68 226 384,00

OP 8 - Nowoczesna edukacja

25%

64 404 878,00

14%

36 098 000,00

OP 9 - Infrastruktura społeczna

13%

OP 10 - Pomoc techniczna
Razem:

100% EFRR

83 384 241,00

651 814 747,00 100% EFS

255 114 946,00

Cel Tematyczny:
10 - Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.

Priorytety inwestycyjne:
•

10(i) Zmniejszenie nierówności w dostępie do wysokiej jakości kształcenia na poziomie
ogólnym

•

10(iii) Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych

•

10(iv) Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych
prowadzących kształcenie zawodowe

Cel główny: Poprawa jakości kształcenia w regionie.

Wartość: 25 % alokacji EFS ( 7% alokacji w RPO)

Numer
Działania
8.1
8.2

8.3

Nazwa Działania
Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.
Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym
oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.
Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i
doskonaleniem kwalifikacji zawodowych.

8.4

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

8.5

Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie
elementarnym i ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT
Gorzów Wielkopolski

8.6

Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym
oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – ZIT Gorzów Wielkopolski

8.7

Typy projektów:
 tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form
wychowania przedszkolnego);
 wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również
funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w
zakresie utworzenia dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz
dodatkowych zajęć, przyczyniające się do wzrostu całkowitej
liczby miejsc w przedszkolach lub innych formach wychowania
przedszkolnego w regionie.
Typy beneficjentów:
 Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych).
alokacja w RPO: 10 000 000 euro
na całe działanie 8.1

tryb konkursowy
10

Typy projektów:
Realizacja projektów, które są ukierunkowane na wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów szkół z terenów defaworyzowanych
oraz uczniów szkół specjalnych i zmniejszanie dysproporcji w ich
osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu
kształcenia, obejmujące w szczególności:
 dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz
specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji
edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;
 doradztwo i opiekę pedagogiczno –psychologiczną dla uczniów
wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn
zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty;
alokacja w RPO: 7 635 259 euro
10

tryb pozakonkursowy
10

 dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym
uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk
przyrodniczo – matematycznych;
 poradnictwo oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe związane z
informowaniem uczniów o możliwościach dalszego kształcenia w
kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz
o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej;
 wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania
cechujących się, wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;
 realizacja indywidualnych planów nauczania uczniów;
 doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej;
 kontynuacja wdrażania założeń rządowego programu „Cyfrowa
Szkoła (w obszarach e-nauczyciel i e-szkoła).

 studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne
i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla
nauczycieli zgodnego z potrzebami danej szkoły (w szczególności
związanych
z wykorzystaniem TIK) i kierunkami rozwoju krajowej
i regionalnej polityki edukacyjnej;
Typy beneficjentów:
 Organy prowadzące szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie
ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), które osiągnęły najniższe wyniki z
egzaminów zewnętrznych;
 Organy prowadzące szkół i placówek prowadzących kształcenie specjalne.
 Organy prowadzące szkoły podstawowe

Typy projektów:
 Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób
w wieku powyżej 50 lat, osób niepełnosprawnych, osób o niskich
kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie) chcących
podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje (zgodnie z
Krajowymi Ramami Kwalifikacji) poprzez udział w edukacji
formalnej i pozaformalnej uwzględniające popytowy system
dystrybucji usług edukacyjnych.

Typy beneficjentów:
 Instytucja Zarządzająca lub podmiot przez nią wskazany.

alokacja w RPO: 7 580 709 euro
10

tryb konkursowy lub pozakonkursowy
10






Grupa docelowa:
osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18
– 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia
ustawicznego w formach szkolnych;
szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego,
praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne
kształcenia ustawiczne (z wyjątkiem szkół policealnych);
partnerzy społeczno – gospodarczy;
pracodawcy.

Realizacja wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych odbywać się będzie w
oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych. Oznacza to, że
odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o rodzaju usługi rozwojowej bazując
na analizie własnych potrzeb i deficytów, otrzymuje narzędzia, które
umożliwiają mu indywidualny wybór oferty edukacyjnej/rozwojowej. Ponadto
wyeliminowani zostaną pośrednicy i dominujący wpływ instytucji
edukacyjnych oraz administracji na ofertę rozwojową.

Typy projektów:
 Współpraca szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe z pracodawcami/ szkołami wyższymi i
instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i
wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
 Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe
z pracodawcami w zakresie organizacji staży
i praktyk dla uczniów szkół zawodowych
obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów
opiekuna stażu.
alokacja w RPO: 28 411 910 euro
10

tryb pozakonkursowy
10

Realizacja projektów ukierunkowanych na zmniejszanie
dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie
procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia
w szczególności obejmujące:
• doradztwo i opiekę pedagogiczno –psychologiczną dla uczniów
wykazujących problemy w nauce lub z innych
przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu
szkolnictwa;
• dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych,
przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych;
• efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego;


modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej
do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie
nowych kierunków kształcenia, modyfikacja
programów nauczania na kierunkach istniejących);
 studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz
inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli kształcenia
zawodowego, zgodnego z potrzebami danej szkoły;
 wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
zapewniające wysoką jakość kształcenia w warunkach
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz
umożliwiające realizację podstawy programowej;
 wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania
cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.


Typy beneficjentów:


Województwo Lubuskie w partnerstwie z organami prowadzącymi
szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe,
ich związki, stowarzyszenia i porozumienia

