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

INFORMATOR NR 2- 30.08.2019

OGŁOSZONE NABORY:
Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej – konkurs dla ZIT AJ
Nr konkursu: RPDS.10.01.03-IZ.00-02-363/19
Dla kogo:
Beneficjentami mogą być:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne jst;
 organizacje pozarządowe;
 organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;
 przedsiębiorcy.

Na co:
10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych oraz
uruchomienie nowych miejsc w innych formach wychowania przedszkolnego.
10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie
edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększające szanse edukacyjne dzieci.
10.1.C. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania
przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w szczególności w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w
tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Termin składania wniosków:
Od 24 września 2019 do 10 listopada 2019

Dokumentacja konkursowa:
na stronie www.zitaj.jeleniagora.pl i rpo.dolnyslask.pl
https://zitaj.jeleniagora.pl/nabory-1-kategoria/item/981-nabor-nr-nr-rpds-10-01-03-iz-00-02-363-19

Alokacja:
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 1 221 536 EUR tj. 5 241 855 PLN

Spotkanie informacyjne:
Jelenia Góra, Książnica Karkonoska, 17.09.2019 (wtorek) w godzinach 10:30-14:30
Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesłać do 16.09.2019 do godziny 10:00 na formularzu zgłoszeniowym
zamieszczonym na stronie
https://zitaj.jeleniagora.pl/item/979-spotkanie-informacyjne-dotyczace-naboru-nr-rpds-10-01-03-iz-00-02-36319-jelenia-gora-17-09-2019r

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

PLANOWANE NABORY
Nabór w ramach Poddziałania 1.3.3 - Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ
Dla kogo:
W zakresie projektów typu 1.3.A:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne jst;
 specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
 instytucje otoczenia biznesu (IOB).
W zakresie projektów typu 1.3.B:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne jst;
 specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
 instytucje otoczenia biznesu (IOB);
 uczelnie/szkoły wyższe;
 lokalne grupy działania (LGD).

Na co:
1.3.A. Przygotowanie terenów inwestycyjnych.
W zakresie infrastruktury służącej MSP wsparcie otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania terenów pod
działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu, np.:
 uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne; badania geotechniczne,









archeologiczne; rozbiórka; usuwanie zarośli, krzewów, drzew; wywóz odpadów; niwelacja terenu; wymiana
ziemi);
kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu (np. kompleksowe wyposażenie w sieci:
elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną deszczową/sanitarną, ciepłowniczą
i telekomunikacyjną lub dozbrojenie terenu w brakujące media);
budowa nowych lub adaptacja (przebudowa, rozbudowa) istniejących budynków, np. hal produkcyjnych
(wyłącznie jako element uzupełniający projektu);
zakup gruntu w celu stworzenia i uzbrojenia terenów pod inwestycje (wyłącznie jako uzupełniający element
projektu);
budowa, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (wyłącznie jako uzupełniający element
projektu)
niekwalifikowalne są wydatki na zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną;
działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach
inwestycyjnych na terenie województwa (wyłącznie jako uzupełniający element projektu i w zakresie
związanym z jego realizacją).

1.3.B. Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.
W zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców
(np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu):
 budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu
przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne
itp.);
 zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Planowany termin składania wniosków:
Od 22 stycznia 2020 roku

Dokumentacja konkursowa:
Dostępna od dnia 19 grudnia 2019 r. na stronie https://zitaj.jeleniagora.pl/ i http://www.dip.dolnyslask.pl

Alokacja:
Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi: 2 370 055 EUR, tj. 10 170 380 PLN.

Nabór w ramach Poddziałania 4.2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ
Dla kogo:
Beneficjentami mogą być:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne jst;
 podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu
terytorialnego.

Na co:
4.2.A Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiorczych systemów
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM (wielkość
aglomeracji weryfikowana w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa w
sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o
dofinansowanie), w tym:
 sieci kanalizacji sanitarnej,
 oczyszczalnie ścieków,
 inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego
niż składowanie) – jako element projektu,
 inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element
projektu.
Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków
Komunalnych (KPOŚK) wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdrażania dyrektywy
91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.
Jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę wodno-ściekową – do 15% wydatków
kwalifikowalnych –inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę
i poboru wody, w tym:
 sieci wodociągowe,
 stacje uzdatniania wody,
 zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej,
 urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody.

Planowany termin składania wniosków:
Od 28 października 2019

Dokumentacja konkursowa:
Dostępna od dnia 16 września 2019 r. na stronie https://zitaj.jeleniagora.pl/ i http://rpo.dolnyslask.pl/

Alokacja:
Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi: 2 228 387 EUR, tj. 9 562 454 PLN.

Nabór w ramach Poddziałania 7.1.3 - Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową
i gimnazjalną – ZIT AJ
Dla kogo:
Beneficjentami mogą być:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne jst;
 organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe;
 organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe;
 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Na co:
7.1.A Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki
w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także
zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
Budowa nowych obiektów przedszkolnych jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub
adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie oraz musi
uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze.

Planowany termin składania wniosków:
Od 5 listopada 2019

Dokumentacja konkursowa:
Dostępna od dnia 1 października 2019 r. na stronie https://zitaj.jeleniagora.pl/ i http://rpo.dolnyslask.pl/

Alokacja:
Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi: 711 506 EUR, tj. 3 053 215 PLN.

