ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ
- WNIOSKUJ O DOFINANSOWANIE I DZIAŁAJ!

INFORMATOR NR 1- 01.04.2019

OGŁOSZONE NABORY:
Poddziałanie 10.4.3- Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy – ZIT AJ
Nr konkursu: RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19
Dla kogo:
Beneficjentami mogą być:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne jst;
 organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
 placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania
i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych;
 instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
 podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo
oświatowe;
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 pracodawcy;
 przedsiębiorcy;
 organizacje pracodawców.

Na co:

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla działania 10.4: A, B, D, E, G, H
W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie m.in. na:








staże i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy,
tworzenie klas patronackich,
dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie
wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych,
doradztwo edukacyjno-zawodowe,
wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowe
technologie, materiały, narzędzia na potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych,
szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin składania wniosków:
Od 06 maja 2019 do 20 maja 2019

Dokumentacja konkursowa:
na stronie www.zitaj.jeleniagora.pl i rpo.dolnyslask.pl
https://zitaj.jeleniagora.pl/nabory-1-kategoria/item/921-nabor-rpds-10-04-03-iz-00-02-348-19

Alokacja:
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 2 581 533 EUR tj. 11 087 684 PLN.

Spotkanie informacyjne:
Jelenia Góra, Książnica Karkonoska, 09.04.2019 (wtorek) w godzinach 10:30-14:30
Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesłać do 08.04.2019 do godziny 10:00 na formularzu zgłoszeniowym
zamieszczonym na stronie https://zitaj.jeleniagora.pl/item/914-spotkanie-informacyjne-dotyczace-naboru-nrrpds-10-04-03-iz-00-02-348-19-schemat-a-b-d-e-g-h

Gdzie szukać informacji:
Wszelkie informacje dotyczące naborów (ogłoszenia, regulaminy konkursów) i spotkań informacyjnych
znajdują się na stronie internetowej www.zitaj.jeleniagora.pl oraz rpo.dolnyslask.pl
Kontakt: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi
Aglomeracji Jeleniogórskiej, Ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, Tel. 75 7546 249

Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym – konkurs ZIT AJ.
Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące
zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy
Nr konkursu: RPDS.03.03.03-IP.01-02-326/18
Dla kogo:
O dofinansowanie projektów grantowych w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów zwanymi
Grantodawcami: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; podmioty publiczne, których
właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST; jednostki organizacyjne jst; spółdzielnie
mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego; organizacje pozarządowe; PGL Lasy
Państwowe i jego jednostki organizacyjne; kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych; jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
Beneficjent (Wnioskodawca) (oraz jego jednostki organizacyjne i podległe) nie może być grantobiorcą. Grantobiorca
nie może być ponadto podmiotem powiązanym z beneficjentem/grantodawcą osobowo lub kapitałowo.
Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące:
- właścicielem domów jednorodzinnych
- właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
- najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania
lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu), zwanymi dalej Grantobiorcami w celu zaspokojenia
własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Termin składania wniosków:
Od 30 listopada 2018 do 19 kwietnia 2019

Dokumentacja konkursowa:
na stronie www.zitaj.jeleniagora.pl i rpo.dolnyslask.pl

Alokacja:
Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi: 1 432 923,00 EUR, tj. 6 129 901,30 PLN.

