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Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020  

906 929 693,00 € 

 Finansowanie z EFRR 

651 814 747,00 € 

OP1. Gospodarka i innowacje 

29,7% alokacji z EFRR 

wsparcie innowacji, inwestycje MŚP 

OP4. Środowisko i Kultura 

14,0% alokacji z EFRR 

gospodarka odpadami, wodno-
ściekowa, dziedzictwo kulturowe, tereny 

zielone 

Finansowanie z EFS 

255 114 946,00 € 

OP6. Regionalny rynek pracy  

27,8% alokacji z EFS 

Aktywizacja osób bezrobotnych, 
rozpoczynanie działalności gospodarczej, 

szkolenia dla MŚP, doradztwo dla MŚP 

OP2. Rozwój cyfrowy  

6,0% alokacji z EFRR 

publiczne e-usługi, e-zdrowie, e-kultura  

OP5. Transport 

20,9% alokacji z EFRR 

transport drogowy i kolejowy 

OP3. Gospodarka 
niskoemisyjna 

16,6% alokacji z EFRR 

OZE, termomodernizacja, transport 
publiczny, ścieżki rowerowe 

OP9. Infrastruktura społeczna 

12,8% alokacji z EFRR 

infrastruktura zdrowotna, edukacyjna, 
rewitalizacja 

OP7. Równowaga społeczna 
26,7% alokacji z EFS 

Integracja społeczna, pomocy wykluczonym 
społecznie, ekonomia społeczna 

OP8. Nowoczesna edukacja 
31,3% alokacji z EFS 

edukacja zawodowa,  

edukacja do poziomu ogólnego 

OP10. Pomoc techniczna                       14,2% alokacji z EFS 



Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 
RPO – Lubuskie 2020 



Konsultacje Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020 

 

 

  

 

 

 

Termin: 
25.03. – 08.04.2015 r. 
 
Adres do zgłaszania uwag: 
konsultacje.szoop@lrpo.lubuskie.pl 
 
Przekazanie Zarządowi WL: kwiecieo/maj 2015r. 
Przekazanie IK UP: maj 2015r. 
  



 
 

 

 

 

 

 
   

Oś Priorytetowa 2  
Rozwój cyfrowy 



 
 
 
 

 

 

 

Wsparciem objęte zostaną przede wszystkim:  
 
  inwestycje dotyczące digitalizacji i udostępniania 
danych administracji publicznej, 
  przedsięwzięcia związane z digitalizacją zasobów 
kulturowych i naukowych. 
 
 
 
 

39,2 mln euro 



 
 

 

 

 

 

 
   

Oś Priorytetowa 4  
Środowisko i kultura 



 
 
 
 

 

 

 

Wspierane będą działania: 
 
 mające na celu ochronę i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów 
kultury. Dofinansowane zostaną inwestycje w zakresie poprawy stanu 
technicznego obiektów, zespołów zabytków i zasobów kultury. Możliwe są 
również przedsięwzięcia dotyczące wyposażenia (zakup sprzętu i trwałego 
wyposażenia) oraz wykorzystania usług TIK, 
 działania nakierowane na zachowanie siedlisk i gatunków oraz 
odtworzenie ich tam, gdzie zostały zdegradowane, 
 budowa zielonej infrastruktury na obszarach cennych przyrodniczo 
 działania informacyjno-edukacyjne w celu podnoszenia świadomości 
ekologicznej. 
 
 
 
 
 

 

91,4 mln euro 



 
 

 

 

 

 

 
   

Oś Priorytetowa 6  
Regionalny rynek pracy 



 
 
 
 

 

 

 

Wspierane będą działania: 
 mające na celu aktywizację zawodową grup z największymi trudnościami 
związanymi z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy (osoby bez doświadczenia 
zawodowego, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze, osoby 
niepełnosprawne), 
 zwrotne i bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
 zmierzające do tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziedmi 
np. tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług 
świadczonych przez dziennego opiekuna, 
 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze 
zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw; szkolenia, doradztwo w oparciu o 
system popytowy, 
 doradztwo zawodowe, poradnictwo psychol., staże i praktyki, szkolenia i kursy 
dla pracowników przedsiębiorstw w trudnej sytuacji np. restrukturyzacja, 
 działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz wczesna diagnostyka i 
specjalistyczne leczenie (w tym rehabilitacja) w zakresie chorób mających 
największy wpływ na aktywnośd zawodową – wdrażanie programów zdrowotnych. 

 
 
 
 

 

70,93 mln euro 



 
 

 

 

 

 

 
   

Oś Priorytetowa 7  
Równowaga społeczna 



 
 
 
 

 

 

 

Wspierane będą m.in. działania: 
 kompleksowe programy na rzecz integracji społ. osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społ. (np. poradnictwo, kursy i szkolenia, staże, 
subsydiowane zatrudnienie) 
 tworzenie i wsparcie działalności podmiotów integracji społecznej tj.: 
centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów 
aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, 
 organizacja nowych i rozwijanie już istniejących placówek wsparcia 
dziennego, mieszkao chronionych/ wspomaganych, 
 usługi kształcenia i doskonalenia kompetencji osób sprawujących pieczę 
zastępczą. 
 
 
 
 

 

68,2 mln euro 



 
 

 

 

 

 

 
   

Oś Priorytetowa 8  
Nowoczesna edukacja 



 
 
 
 

 

 

 

Wspierane będą m.in. działania: 
 uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego, 
 dodatkowe zajęcia edukacyjne i wyrównujące, 
 doskonalenie kompetencji nauczycieli z ośrodków wychowania 
przedszkolnego, 
 programy edukacyjne w szkołach np. poradnictwo zawodowe dla 
gimnazjalistów, rozwój kompetencji kluczowych, 
 dla nauczycieli: kursy, szkolenia, studia podyplomowe, staże, praktyki, 
 szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych 
podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych, 
 kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych dla 
dorosłych chcących podnosid swoje umiejętności (certyfikacja). 
  
 
 
 
 

 

79,85 mln euro 



 
 

 

 

 

 

 
   

Oś Priorytetowa 9  
Infrastruktura społeczna 



 
 
 
 

 

 

 

Wspierane będą m.in. działania: 
 modernizacja infrastruktury zdrowotnej oraz działania 
związane z informatyzacją placówek i wykorzystaniem 
technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, 
 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w dziedzinie 
medycyny ukierunkowanej na opiekę nad matką i dzieckiem 
np. ginekologia, położnictwo, oddziały laryngologii i okulistyki,  
 rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, 
powojskowych, wiejskich i miejskich. 
  
 
 
 
 
 

83,38 mln euro 



Konsultacje  
Kryteriów wyboru projektów EFS 

 

 

  

 

 

 

Termin: 
25.03. – 08.04.2015 r. 
 
Adres do zgłaszania uwag: 

konsultacje.kryteria@lrpo.lubuskie.pl  

Dotyczą naborów wniosków ogłaszanych w 2015 
roku 



Kryteria wyboru projektów EFRR  

Zostaną przyjęte przez KM 



Harmonogram naboru wniosków w ramach  
RPO – Lubuskie 2020 na 2015 r. 

23.02. – Wstępny harmonogram 
marzec/kwiecieo - harmonogram 



Komitet Monitorujący 

17 marca br. – uchwała ZWL  
kwiecieo – zmiana uchwały o KM 
kwiecieo/maj – pierwsze posiedzenie KM 



Nabór ekspertów do oceny 
wniosków 

kwiecieo 2015 r. 



Strona internetowa RPO – Lubuskie 2020 



www.lrpo.lubuskie.pl 

 

www.rpo2020.lubuskie.pl 

 

www.efs.lubuskie.pl 



 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 
 
 
 
 

 

Małgorzata Seoków 
Departament Zarządzania 
Regionalnym Programem Operacyjnym 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego 
 

m.senkow@lrpo.lubuskie.pl 
www.lrpo.lubuskie.pl 
tel. 68 45 65 110 


