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Poddziałanie 1.2.2: Innowacyjne przedsiębiorstwa– 
ZIT WrOF 

Schemat A: Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć                            
lub rozwinąć działalność B+R 

 



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) 

Ludność: 887 943 mieszkańców 
 (30% mieszkańców Dolnego Śląska) 

 

Obszar: 2 336 km2  

(12% powierzchni Dolnego Śląska)  

Jednostki administracyjne:  
15 gmin leżących na  
terenie 6 powiatów 

 

Budżet ZIT WrOF:  276 888 317 € 



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) - zadania 

 

 Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w imieniu Gminy Wrocław 
 

 Współorganizacja konkursów  (wspólnie z DIP oraz z UMWD) 
 

 Ocena wniosków konkursowych pod kątem zgodności  
        ze Strategią ZIT WrOF (jeden z kilku etapów oceny wniosku) 

 
 Ocena strategiczna ZIT WrOF – 50%  oceny całkowitej 

 
 Rozpatrywanie protestów od oceny strategicznej ZIT WrOF 

 
 Weryfikacja załączników niezbędnych do podpisania umowy  
        o dofinansowanie 
 



Umiejscowienie działania 1.2 RPO WD w priorytetach ZIT WrOF 

Strategia ZIT WrOF RPO WD 

Cel Priorytet Działanie Oś priorytetowa Działanie 

2 

Innowacyjna i 

konkurencyjna 

gospodarka 

WrOF 

2.1  

Wzrost 
innowacyjności i 

konkurencyj-    
ności gospodarki 

WrOF  

2.1.2   
Wspieranie działań 

związanych ze wzrostem 
innowacyjności  
gospodarki oraz  
wdrażaniem  i 

umacnianiem kooperacji  
nauka-gospodarka  

1 

Przedsiębiorstwa             

i innowacje 

 

1.2 

Innowacyjne 

przedsiębiorstwa 

 



Alokacja finansowa ZIT WrOF 

 

RPO WD  - ZIT WrOF: 276 888 317 € 

Oś 1 – Przedsiębiorstwa i innowacje: 36 644 930 € 
 

Poddziałanie 1.2.2: 15 488 640 € 

Nabór nr  RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18:  

4 884 035 EUR - tj. 21 151 290,37 PLN 

  
 



Kryteria oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT WrOF 

Lp.  Nazwa kryterium Znaczenie kryterium Punktacja 

1 
Zgodność 
projektu  

ze Strategią ZIT 

Czy przedsięwzięcie ma wpływ na minimalizację 
negatywnych zjawisk  opisanych w  Strategii ZIT WrOF  

oraz realizację zamierzeń strategicznych ZIT WrOF? 

TAK/NIE 

Kryterium obligatoryjne  

 
- max 53 pkt tj. aż 50% punktów możliwych do uzyskania na wszystkich etapach oceny 
 
 

-należy uzyskać min 50 % punktów tj. 26,5 pkt 
 

  



Lp.  Nazwa kryterium Znaczenie kryterium Punktacja 

2 

Przeciwdziałanie 

zmianom 

klimatu 

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy realizacja projektu 

doprowadzi do rzeczywistego (w oparciu o przedstawione przez 

Wnioskodawcę kwantyfikowalne dane) ograniczenia negatywnych 

skutków  środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania 

technologii mających na celu zwiększenie efektywności 

energetycznej w przedsiębiorstwie). 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie.  

Kryterium będzie ocenione pozytywnie jeśli projekt spełni 

przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

- zakłada zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność 

surowcową, w tym oszczędność wody, 

-   zakłada zastosowanie technologii mało-i bezodpadowych, w 

tym zmniejszenie ilości ścieków, 

-   zakłada zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie 

ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, 

-    zakłada zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie 

poziomu hałasu,  

-   zakłada zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia 

produktu 

0 / 11 pkt 

  



Lp.  Nazwa kryterium Znaczenie kryterium Punktacja 

3 

Współpracy z 

instytucjami 

otoczenia 

biznesu (IOB) 

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy 

Wnioskodawca w celu osiągnięcia zamierzeń projektu 

będzie współpracował z instytucją/instytucjami otoczenia 

biznesu.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie załączonej 

do wniosku o dofinansowanie Umowy Partnerskiej 

zawartej między Wnioskodawcą a IOB, która szczegółowo 

będzie opisywała zakres i charakter współpracy obu 

podmiotów przy realizacji projektu. Kryterium będzie 

uznane za spełnione jedynie w przypadku, gdy charakter 

współpracy będzie powiązany z pracami rozwojowymi, 

eksperymentalnymi pracami rozwojowymi lub/i 

badaniami przemysłowymi (np. przy faktycznym 

wykorzystaniu infrastruktury badawczej IOB) i nie będzie 

dotyczyć jedynie działań organizacyjno-administracyjnych 

i promocyjnych (w tym wynajmu powierzchni biurowej i 

szkoleniowej). 

0 / 8 pkt 

  



Lp.  Nazwa kryterium Znaczenie kryterium Punktacja 

4 

Lokalizacja 

siedziby 

wnioskodawcy 

W ramach kryterium sprawdzane i oceniane będzie czy 

Wnioskodawca – na dzień ogłoszenia konkursu – posiada 

swoją główną siedzibę na terenie ZIT WrOF. 
0 / 10 pkt 

  



Lp.  Nazwa kryterium Znaczenie kryterium Punktacja 

5 

Wpływ realizacji 

projektu na realizację 

wartości docelowej 

wskaźników 

monitoringu realizacji 

celów Strategii ZIT 

wynikających z 

Porozumienia 

Weryfikowany będzie poziom wpływu 

wskaźników zawartych w projekcie na 

realizację wartości docelowych wskaźników 

Strategii ZIT wynikających z Porozumienia 

(wskaźników Ram Wykonania i pozostałych z 

RPO). 

0 – 24 pkt 

  



Kryterium 5: Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji 
celów Strategii ZIT WrOF 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

[szt.] 

Liczba przedsiębiorstw współpracujących  

z ośrodkami badawczymi 

[szt.] 

Brak wpływu lub wpływ 
nieznaczący 

0 0 

Niski wpływ  
25% pkt 

nie dotyczy nie dotyczy 

Średni wpływ  
50% pkt 

1 

6 pkt 

1 

6 pkt 

Wysoki wpływ 
100% pkt 

powyżej 1 

12 pkt 

powyżej 1 

12 pkt 

Waga wskaźnika 50 % 50% 

100% pkt  
(łącznie max 24 pkt) 

max 12  pkt max 12  pkt 



 

Dziękuję za uwagę  

Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia  

Instytucja Pośrednicząca ZIT WrOF 
ul. Komuny Paryskiej 39-41 
50-451 Wrocław 
tel.  +48 664 151 658 wew. 14 

e-mail: zit@um.wroc.pl   

www.zitwrof.pl 


