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(nr 12)     WYDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW KONKURSU 
1.5 B -Rozwój produktów i usług w MŚP – Konkurs 
horyzontalny 
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz 
z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła 
decyzję o wydłużeniu naboru wniosków do godz. 
15.00 dnia 22.10.2018r. 
„Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia 
wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw 
(np. uruchomienia masowej produkcji  
w przedsiębiorstwach) wynikających z Działania 1.2 
(wdrożenie wyników prac B+R w działalności 
przedsiębiorstwa)” 

    WYNIKI KONKURSU 1.2 D - Rozwój 
i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego 
otoczenia biznesu. Projekty w zakresie uzupełnienia 
infrastruktury B+R – IOB 
Została zakończona ocena merytoryczna konkursu 
1.2D „Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia 
proinnowacyjnego otoczenia biznesu. Projekty 
w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – IOB” 
Wyniki konkursu: 
Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia 
proinnowacyjnego otoczenia biznesu.  

    WYNIKI KONKURSU 3.5 AB - Wysokosprawna 
kogeneracja – konkurs horyzontalny 
Schemat 3.5A 
Budowa, jednostek wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji  
o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW. 
Schemat 3.5B 
Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych. 
Wyniki konkursu: 
Wysokosprawna kogeneracja – konkurs 
horyzontalny 

    INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW  
W KONKURSIE 1.3.2 AB –ZIT WrOF - „Przygotowanie 
terenów inwestycyjnych” Zakończyła się procedura 
przyjmowania wniosków o dofinansowanie realizacji 
projektów w ramach konkursu: 
Działanie 1.3 - Rozwój przedsiębiorczości 
Poddziałanie 1.3.2 - Rozwój przedsiębiorczości – ZIT 
WrOF 
Schemat 1.3.2 A - Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych.  
Schemat 1.3.2 B - Wsparcie infrastruktury 
przeznaczonej dla przedsiębiorców. 
 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

1054 
podpisanych 

umów 

1,116 mld zł 
wartość 

dofinansowań 
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