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POIŚ 2020
Nabór wniosków w ramach działania Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zi elonej Górze uprzejmie
informuje, że 31 lipca 2017 ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Dzi ałani a
1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałani e
1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z
podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
czytaj więcej »

Komentarz Eksperta:

Jeden z bardziej oczekiwanych konkursów w ramach RPOL2020. Co ciekawe,
na chwilę obecną informacje płynące z Instytucji Zarządzającej potwierdzają,
iż o dotacje będą konkurować w jednej procedurze samorządy, firmy
prywatne oraz organizacje pozarządowe. Konkurencja więc będzie duża, a
dotację otrzymają najlepsze projekty.

03.08.2017
RPO LUBUSKIE 4.4.1
Informacja na temat konkursu w ramach Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury
i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Uprzejmie informujemy, iż ze względu na trwające negocjacje w sprawie zmiany Umowy Partnerstwa
oraz planowane modyfikacje zapisów RPO - L2020 w ramach Działania 4.4 Zasoby kultury
i dziedzictwa kulturowego, decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2017 roku, do
czasu zakończenia negocjacji przedmiotowych dokumentów, zrezygnowano z przeprowadzenia
przedmiotowego konkursu w 2017 roku.
czytaj więcej »

07.08.2017
RPO LUBUSKIE 9.3.1
Informacja dotycząca oceny merytorycznej w ramach Poddziałania Rozwój
infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
W dniu 28 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej oraz listy projektów wybranych do
dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.
czytaj więcej »
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POIŚ 2020
Chcesz inwestować i zarabiać we własnej firmie? Sierpniowe konkursy to
może być oferta dla Ciebie
Sierpień to szansa na dofinansowanie zarówno dla mikro, małych, średnich, jak i dużych
przedsiębiorców. Prawie 60% sierpniowych konkursów jest kierowanych właśnie do nich. Jeśli
prowadzisz firmę sprawdź, czy możesz teraz starać się o unijne wsparcie.
czytaj więcej »

07.08.2017
RPO LUBUSKIE 2020
Zmiana w Harmonogramie naboru wniosków RPO-L2020
Na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp. 25 lipca 2017 roku Zarząd
Województwa Lubuskiego zatwierdził zmiany w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie
w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok.
czytaj więcej »

09.08.2017
RPO LUBUSKIE 2020
Ankieta dotycząca badania obciążeń beneficjentów RPO - Lubuskiego 2020.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 (IZ RPO-L2020)
rozpoczyna realizację badania dotyczącego obciążeń beneficjentów RPO-L2020. Do pozyskania
informacji w przedmiotowym zakresie posłuży anonimowa ankieta, która skierowana jest do
beneficjentów / potencjalnych beneficjentów Programu.
czytaj więcej »

09.08.2017
RPO LUBUSKIE 4.3.
Wyniki I rundy konkursu Gospodarka wodno-ściekowa.
W dniu 8 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o dofinansowaniu projektu pn. „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji
Bytom Odrzański” w ramach rundy I konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa
4 - Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.
czytaj więcej »

Biuro Ekspertyz i Rozw oju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Kokosow a 15/265 - 120 Zielona Góra, tel. 504101232, 503028386
NIP: 9731014292; REGON: 081128576, e-mail: berg@berg.zgora.pl w ww.berg.zgora.pl

NEWSLETTER
09.08.2017
RPO LUBUSKIE 3.3.1
Zakończenie naboru wniosków w ramach Poddziałania Ograniczanie niskiej
emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT
W dniu 7 sierpnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.0008-K02/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niski ej e misji
w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza
formułą ZIT.
czytaj więcej »

17.08.2017
RPO LUBUSKIE 2020
Szkolenia z planowanego konkursu z Działania 3.1.1 Odnawialne źródła
energii - wsparcie dotacyjne.
Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego, które dotyczyć będą planowanego konkursu z Działania 3.1.1 Odnawialne źródła energ ii wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
czytaj więcej »

18.08.2017
RPO LUBUSKIE 3.1.1
Przesunięcie terminu ogłoszenia dwóch konkursów z sierpnia na październik
2017 roku w ramach Działania 3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie
dotacyjne.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2017 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego, p odjął
decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia dwóch konkursów w ramach Osi Priorytetowej
3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne
czytaj więcej »

22.08.2017
RPO LUBUSKIE 2020
Znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Uprzejmie informujemy, że 19 lipca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów zaakceptował
znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na l ata 2014 2020.
czytaj więcej »
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24.08.2017
RPO LUBUSKIE 2020
Nowa inwestycja poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
23 sierpnia br. członek zarządu Alicja Makarska wzięła udział w zakończeniu inwestycji pn.
„Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska”. Rozbudowa drogi wpłynie na poprawę
warunków komunikacyjnych pomiędzy Iłową, a projektowaną autostradą A18 oraz przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku.
czytaj więcej »

25.08.2017
RPO LUBUSKIE 2.1.1
Informacja o decyzji o dofinansowaniu 4 projektów w ramach Osi
Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy.
W dniu 22 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o
dofinansowaniu 4 projektów w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś
Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie
2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT
czytaj więcej »

28.08.2017
RPO LUBUSKIE 2020
Wytyczne dotyczące realizacji projektów edukacyjnych.
Zgodnie z zapisem Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 wyposażenie pracowni lub warsztatów
szkolnych musi być zgodne ze szczegółowym katalogiem opracowanym przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej (MEN) i udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.men.gov.pl.
czytaj więcej »

29.08.2017

RPO LUBUSKIE 4.3
Informacja o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach
konkursu Gospodarka wodno-ściekowa.
Dnia 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu
zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17 dla Działania
4.3 Gospodarka wodno - ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
z 4 września 2017 r. na 11 września 2017 r.
czytaj więcej »
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Komentarz Eksperta:

Zamieszanie z piątą aktualizacją KPOŚK ciąg dalszy. Ministerstwo Środowi s ka
w fazie konsultacji międzyresortowych zaktualizowało podawane przez
samorządy wartości planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej oraz
awizowanych nakładów inwestycyjnych na ten cel. Spowodowało to
konieczność doprecyzowania wytycznych obowiązujących w konkursach
ogłoszonych w ramach RPOL2020. Dlatego też, Instytucja Zarządzająca
programem podjęła decyzję o prolongacie terminu zamknięcia naborów
wniosków.

29.08.2017
RPO LUBUSKIE 1.1
Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach konkursu Gospodarka
i innowacje oraz Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Dnia 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu
zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 dla Działania
1.1 Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 11 września 2017 r.
na 29 września 2017 r.
czytaj więcej »

31.08.2017

RPO LUBUSKIE 2020
Ogłoszono kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
- Lubuskie 2020.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona
Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
ogłasza konkursy m.in.:
✓ Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
✓ Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej .
✓ Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej .
✓ Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
✓ Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i
doskonaleniem kwalifikacji zawodowych.

Komentarz Eksperta:

czytaj więcej »
Zachęcam do aplikowania w ramach ogłoszonych konkursów. Czas aby
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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Lubuskiego (Europejski Fundusz Społeczny) trafiły w końcu do
podmiotów funkcjonujących w regionie lubuskim. Dotychczas w
rozstrzygniętych konkursach gro środków trafiło do firm
konsultingowych spoza naszego regionu. Moim zdaniem pula środków
przeznaczona dla Lubuskiego powinna być zakontraktowana przez
nasze rodzime podmioty.

31.08.2017

BERG Sp. z o.o.
Trwa rekrutacja trwa do projektu "KOBIETA LIDEREM - KOMPLEKSOWE
WSPARCIE DLA KOBIET +50 CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ"- Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.
czytaj więcej »

Komentarz Eksperta:

Kobiety w kwiecie wieku do dzieła!! Jedyna szansa otrzymania
bezzwrotnej dotacji na założenie swojej działalności gospodarczej. Jeśli
marzysz o własnej firmie to tu i teraz możesz je spełnić! Nabór do
projektu trwa. Kto pierwszy ten lepszy. Co więcej w ramach projektu
organizator przewidział dodatkowe wsparcie dodatkowe wypłacane
miesięcznie na pokrycie stałych kosztów funkcjonowania firmy
(telefon, benzyna, czynsz, reklama).
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