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Renata Granowska - Dyrektor DIP: 

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zbyt 
mało przeznaczają na badania i rozwój. Stąd tez 
ważne jest wspieranie inwestycji w infrastrukturę  
i aparaturę badawczo-rozwojową niezbędną do 
świadczenia innowacyjnych usług na rzecz 
przedsiębiorstw w instytucjach otoczenia biznesu. 
Zależy nam,  aby IOB mogły nie tylko nadążać za 
wyzwaniami stawianymi przez rozwijającą się 
gospodarkę, ale je wyprzedzać i stymulować działania 
innowacyjne. Usługi świadczone przez IOB powinny 
być dostosowane do potrzeb MSP oraz w sposób 
kompleksowy przyczyniać się do powstawania 
innowacji w pożądanym modelu od badań do 
komercjalizacji. 
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    Ponad 17,3 mln zł czeka w Dolnośląskiej  
    Instytucji Pośredniczącej na inwestycje 
rozwojowe w instytucjach otoczenia biznesu.  
Celem konkursu jest rozwój proinnowacyjnych usług 
świadczonych przez IOB dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw.  
Dzięki dotacjom instytucje będą świadczyły wysokiej jakości 
usługi dla firm. Profesjonalne IOB  będą pomagały 
przedsiębiorcom stawiającym na rozwój, poprawią także 
warunki prowadzenia ich proinnowacyjnej działalności. 
Nabór wniosków rozpoczął się 4 kwietnia i potrwa do 30 maja 
  

„Nowe inwestycje w IOB za unijne 
pieniądze”  

                             Polska Fundacja Przedsiębiorczości otrzyma  
                             do rozdysponowania kwotę 3,04 mln zł. 
                             Druga umowa z Polską Fundacją 
Przedsiębiorczości została podpisana w dniu 18 kwietnia 2018. 
Łącznie 9,14 mln zł  na preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku. Maksymalna kwota 
oferowanej pożyczki to 80 tys. zł, a okres spłaty do 7 lat  
z oprocentowaniem na poziomie około 0,17% rocznie. 
 

„Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej – drugi pośrednik 
finansowy”  

„Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na Dolnym Śląsku” 

„1.2 D - Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia 
proinnowacyjnego otoczenia biznesu” 

„Dni Otwarte Funduszy Europejskich” 

 Już po raz piaty setki wydarzeń i tysiące          
 odwiedzających w całym kraju przez trzy 
 dni w maju 11.05-13.05. 2018r 
 Wszystko dzięki beneficjentom, którzy 
 otwierają wtedy drzwi swoich projektów, 
 oferują zniżki, darmowe wejścia lub po 
prostu prezentują projekty zrealizowane dzięki środkom 
unijnym. Dni Otwarte skupiają przedsiębiorczych 
i dynamicznych beneficjentów. 

„Dni Otwarte Funduszy Europejskich” 

„Aktualna wersja Szczegółowego Opisu  
Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020” 
  23 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 5194/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” 
 

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020” 
 

 W dniu  12 kwietnia 2018 r.  odbyło się 
 posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 
 WD 2014-2020. Komitet Monitorujący 
zatwierdził zmiany w kryteriach wyboru projektów przyjętych 
poprzednimi uchwałami komitetu, zmiany w Planach działań dla 
wszystkich osi EFS oraz zmiany w Regulaminie Komitetu 
Monitorującego RPO WD 2014-2020. 

„Kryteria wyboru projektów w ramach 
RPO WD 2014-2020” „Wyniki oceny merytorycznej 

konkursów 1.2.1 A i 3.3.1 A” 

„ 27 kwietnia 2018 r. ogłoszone zostały  
 wyniki oceny merytorycznej konkursów:  
- 1.2.1 A - Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć 
lub rozwinąć działalność B+R – konkurs horyzontalny”  
- 3.3.1 A - Projekty związane z kompleksową modernizacją 
energetyczną budynków użyteczności publicznej.  
 
„Wyniki oceny merytorycznej konkursów 1.2.1 A i 3.3.1 A”  
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