Renata Granowska - Dyrektor DIP:
„Wsparcie dotacyjne pozwala rozwijać się
przedsiębiorcom. Firmy kupują nowoczesne
urządzenia dzięki którym ich wyroby są
bardziej powtarzalne i szybciej wytwarzane.
Przedsiębiorcy mają świadomość, że metody
produkcji są bardzo ważnym elementem,
znają swój biznes i wiedzą jakie działania
inwestycyjne będą dla nich niezbędne aby
generować rozwój i zysk, dzięki którym staną
się bardziej konkurencyjni i nie wypadną
z rynku. Dzisiaj innowacyjność to konieczność
w rozwoju, a nie opcja”

www.dip.dolnyslask.pl
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„Czerwiec miesiącem MŚP w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej”

Schemat 1.5 A

Schemat 1.5 B

Alokacja –
5 000 000€
21 567 500 PLN

Alokacja –
13 000 000€
56 075 500 PLN

Ogłoszenie konkursu:
25.06.2018
Nabór na konkurs:
25.07.2018 –
03.08.2018

Ogłoszenie konkursu:
01.06.2018
Nabór na konkurs:
02.07.2018 –
31.08.2018

W dniu 01.06.2018r. został ogłoszony konkurs nr 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Schemat 1.5 B - 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)
Wartości środków kwalifikowalnych projektu – min. 100 tyś zł > max. 8 mln zł
Poziom dofinansowania – mikro, małe przedsiębiorstwa do 45 %, średnie przedsiębiorstwa do 35 %
Termin naboru: od 02.07.2018 r. do 31.08.2018 r.
"1.5.1.B - Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw wynikających z działania 1.2"
W dniu 25.06.2018r. został ogłoszony konkurs nr 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Schemat 1.5 A - Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP: - wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych
produktów/usług; - dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług
Wartości środków kwalifikowalnych projektu – min. 100 tyś zł > max. 1 mln zł
Poziom dofinansowania – mikro, małe przedsiębiorstwa do 45 %, średnie przedsiębiorstwa do 35 %
Termin naboru: od 25.07.2018 r. do 03.08.2018 r.
„1.5.1.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP”

„Zmiana Harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym na rok 2018.”
W dniu 19 czerwca 2018 r. uchwałą nr 5550/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram
naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na rok 2018
„Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na rok 2018”

„Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020„
25 czerwca 2018 r. uchwałą nr 5600/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).
„Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020”

