
Możliwości wsparcia dla NGO 
z Krajowych Programów Operacyjnych oraz 

z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Lubuskie 2020

Słubice, 05.03.2019



Sieć Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich
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Główne Punkty 
Informacyjne 

Funduszy 
Europejskich

(17)

Lokalne Punkty
Informacyjne

Funduszy 
Europejskich

(56)

Centralny Punkt 
Informacyjny

Funduszy 
Europejskich



Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich 
w Zielonej Górze 

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

Pokój 0.3, poziom 0

68 4565-454, -480, -488, -499, -535

infoue@lubuskie.pl
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Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich 
w Gorzowie Wlkp. 

ul. gen. Wł. Sikorskiego 107

Pokój 115, I piętro

95 7390-377, -378, -380, -386

lpi@lubuskie.pl
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FE dla NGO na rok 2019 - Programy

• Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

• Krajowe Programy Operacyjne
• Program Wiedza Edukacja Rozwój

• Polska Cyfrowa

• Infrastruktura i Środowisko
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Obszary wsparcia

• Edukacja dzieci i dorosłych

• Wsparcie w zakresie umiejętności cyfrowych

• Wsparcie dla osób w trudnej sytuacji

• Ochrona środowiska

• Rozwój kultury
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RPO Lubuskie 2020
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RPO Lubuskie 2020. Konkursy 2019

• 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi 
w wieku do lat 3; 19-26.04.2019 (5 mln zł)

• 6.5 Usługi rozwojowe dla MŚP; 12-19.07.2019 (I typ) (30 mln zł)

• 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych 
do zwolnienia; 24-31.10.2019 (1,6 mln zł) 

• 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i 
powracających do pracy oraz wspieranie zdrowotnych i 
bezpiecznych miejsc pracy; 14.12.2018 – 31.01.2019 (5 882 
352,94 zł) (I typ) – ogłoszono, 6-13.05.2019 (II typ) (2 mln zł)
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RPO Lubuskie 2020. Konkursy 2019

• 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy 
społecznej; 21-28.06.2019 (10 mln zł)

• 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty; 
22-29.03.2019 (2 mln zł)

• 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej –
podmioty realizowane poza formułą ZIT; 
22-29.03.2019 (4 mln zł)

• 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej 
realizowane przez ZIT Zielona Góra; 24-31.10.2019 (660 tys. zł)

• 7.5 Usługi społeczne; 24-31.07.2019 (II typ, III typ, IV typ, V typ) 
(9 ml zł)
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RPO Lubuskie 2020. Konkursy 2019

8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty 
realizowane poza formułą ZIT; 22-29.03.2019 (5 mln zł) 

8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych; 
5-12.08.2019 (650 tys. zł)

 osoby w wieku 25-64 lat (oraz nie uczące się w wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej 
inicjatywy chęć kształcenia się
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www.rpo.lubuskie.pl
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Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój
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Program Wiedza Edukacja Rozwój. Konkursy 2019

• 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym 
dostępie do zatrudnienia, rozwoju, kariery, godzenia życia zawodowego 
i prywatnego – kwiecień 2019 (14,220 mln zł) (wybranych zostanie 
16 projektów)
 szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do 

przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego 
i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3) 
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Program Wiedza Edukacja Rozwój. Konkursy 2019

• 2.15.1 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowywane do 
potrzeb zmieniającej się gospodarki; maj 2019 (6, 674 250,00 zł) 
(1 podmiot)

 wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów 
społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 
pracy

• 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości; trzy konkursy luty, marzec, 
maj (1, 67 mln zł, 3,6 mln  i 5 mln zł) 

 szkolenia oraz studia podyplomowe min. dla sędziów, urzędników i innych 
pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów
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Program Wiedza Edukacja Rozwój. Konkursy 2019

• 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne; październik 
2019 (10 mln zł)
 wdrażanie rozwiązań organizacyjnych w jednostkach administracji publicznej

 organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników 
administracji publicznej (tj. służb kontrolnych i nadzorczych) z problematyki prawnej 
i proceduralnej

• 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych 
i planowania przestrzennego III kwartał 2019 (6,25 mln zł)

 zwiększenie znaczenia kwestii związanych z dostępności przestrzeni i budynków dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego w procesach 
inwestycyjno-budowlanych 
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www.power.gov.pl
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Harmonogram
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Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Konkursy 2018

• 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej – II kwartał 2019 (200 mln zł)

 Projekty dotyczące innowacyjnych rozwiązań na rzecz 
aktywizacji cyfrowej (celem jest zwiększenie stopnia oraz 
poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym z e-usług 
publicznych)
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www.popc.gov.pl
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www.cppc.gov.pl
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 
Konkursy 2019

• 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; 
02.2018 (30 mln zł)

 Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 
2000 i parków narodowych
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Europa dla Obywateli
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„Europa dla obywateli” to program Unii 
Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe 
i samorządy, a także inne organizacje i instytucje 
nienastawione na zysk, działające w obszarze 
społeczeństwa obywatelskiego, kultury 
i edukacji, w realizacji projektów związanych 
z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw 
lokalnych, zaangażowania społecznego 
i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.
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KOMPONENT 1 

Pamięć Europejska

KOMPONENT 2

Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie



www.europadlaobywateli.pl
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Erasmus +
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Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące 
elementy:

• Akcja 1. Mobilność edukacyjna;

• Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany 
dobrych praktyk;

• Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;

• program Jean Monnet;

• Sport 

29



Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego

Akcja 1

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń – 16 maja 2019 r.

Akcja 2

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2019 r., 30 kwietnia 2019 r., 
1 października 2019 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja 
szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) –
21 marca 2019 r.
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Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego

Akcja 3

Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą - spotkania młodych ludzi z osobami 
odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą 
– 5 lutego 2019 r., 30 kwietnia 2019 r. i 1 października 2019 r.

Działania w dziedzinie sportu

Współpraca partnerska – 4 kwietnia 2019 r.

Małe partnerstwa współpracy – 4 kwietnia 2019 r.

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 4 kwietnia 2019 r.
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www.erasmusplus.org.pl
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RZECZNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH 



Rzecznik Funduszy 
Europejskich:

RADOSŁAW 
WRÓBLEWSKI

• PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE UTRUDNIEŃ 
I PROPOZYCJI USPRAWNIEŃ W ZAKRESIE 
REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

• ANALIZUJE PRZYJĘTE ZGŁOSZENIA

• UDZIELA WYJAŚNIEŃ W ZAKRESIE PRZYJĘTYCH 
ZGŁOSZEŃ

• DOKONUJE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW 
PROCEDUR - W RAMACH PROGRAMU 
OPERACYJNEGO - OBOWIĄZUJĄCYCH 
WE WŁAŚCIWEJ INSTYTUCJI

• FORMUŁUJE PROPOZYCJE USPRAWNIEŃ

• PRZYJMUJE SKARGI I WNIOSKI W TRYBIE KPA

Czym zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?



Kontakt

Wtorek - czwartek

Zielona Góra

ul. Podgórna 7

pok. 237

tel. 68 45 65 289

Poniedziałek, piątek

Gorzów Wlkp.

ul. Ignacego Mościckiego 6

pok. 2

tel. 95 73 90 371
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email: r.wroblewski@lubuskie.pl
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Dziękuję za uwagę.

Justyna Strajbel

Specjalista ds. Funduszy Europejskich

Tel. 95 7 390 386

E-mail lpi@lubuskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

www.rpo.lubuskie.pl/punkty-informacyjne


