Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca informuje, ?e termin oceny formalnej wniosków
o dofinansowanie
w ramach naboru nr RPDS.01.02.02-IP.01-02-327/18 zostaje wyd?u?ony do dnia 30 czerwca
2019r.

Liczba zarejestrowanych wniosków: 61 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 78 750 461,96 z?
Procent wykorzystanej alokacji: 372%

Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca informuje:

W dniu 29.01.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził zmiany w dokumentacji
konkursowej w ramach Działania 1.2.2 A polegające na wydłużeniu terminu naboru wniosków i w
konsekwencji również orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu, a także uwzględniające
nową strukturę organizacyjną ZIT.
Wyd?u?eniu naboru wniosków do dnia 28.02.2019r. !

RPDS.01.02.02-IP.01-02-327/18
DOLNO?L?SKA INSTYTUCJA PO?REDNICZ?CA,
której ZARZ?D WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO
22 maja 2015 r. powierzy? zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego
2014-2020
oraz
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Gmina Wroc?aw
pe?ni?ca funkcj? Instytucji Po?rednicz?cej w ramach instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego 2014–2020

og?aszaj? nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

O? priorytetowa 1
„Przedsi?biorstwa i innowacje”

Dzia?anie 1.2
„Innowacyjne przedsi?biorstwa”
Poddzia?anie 1.2.2
„Innowacyjne przedsi?biorstwa – ZIT WrOF”
Schemat 1.2 A
„Wsparcie dla przedsi?biorstw chc?cych rozpocz?? lub rozwin??
dzia?alno?? B+R”

Termin naboru (sk?adania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 05.12.2018 r. do godz. 15.00 dnia 28.02.2019 r.
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1. I.Rodzaj projektów podlegaj?cych dofinansowaniu
Przedmiotem konkursu s? typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsi?biorstwa
i innowacje RPO WD 2014-2020 okre?lone dla Dzia?ania 1.2 Innowacyjne przedsi?biorstwa,
Poddzia?ania nr 1.2.2 Innowacyjne przedsi?biorstwa – ZIT WrOF, którego celem szczegó?owym
jest zwi?kszona aktywno?? badawczo-rozwojowa przedsi?biorstw, Schemat 1.2 A Wsparcie dla
przedsi?biorstw chc?cych rozpocz?? lub rozwin?? dzia?alno?? B+R polegaj?ca na:
- prowadzeniu bada? przemys?owych
- prowadzeniu prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych).
Uwaga: Projekt musi mie? charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizacj?
bada? przemys?owych i prac rozwojowych lub projekty mog? obejmowa? wy??cznie prace
rozwojowe. Projekty obejmuj?ce wy??cznie badania przemys?owe wykluczone s? ze wsparcia.
Wsparcie jest skoncentrowane na M?P. W ramach schematu 1.2 A wsparcie dla du?ych firm b?dzie
skupia? si? na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowno?ci lub projektach o wyj?tkowym
charakterze, które nie mog? by? zrealizowane przez M?P.
Dofinansowanie mo?na otrzyma? na nast?puj?ce rodzaje projektów:
a) wydatki przedsi?biorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac
rozwojowych) i bada? przemys?owych.
Projekty badawcze przedsi?biorstw maj? s?u?y? opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych
produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).
Projekt mo?e obejmowa? ró?ne etapy prowadzenia prac B+R do etapu pierwszej produkcji w??cznie.
Wsparcie mog? otrzyma? projekty polegaj?ce m.in. na:
-

prowadzeniu bada? przemys?owych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

-

innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdro?enie technologii),

-

opracowaniu linii pilota?owych,

-

-

opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie
weryfikacja nowego rozwi?zania w warunkach zbli?onych do rzeczywistych i operacyjnych),
ocenie potencja?u komercyjnego projektu itp.
Projekty mog? by? realizowane przez przedsi?biorstwa samodzielnie b?d? jako lidera konsorcjum we
wspó?pracy z zewn?trznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szko?ami wy?szymi, IOB lub
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podmiotami leczniczymi.
b) zakup i dostosowanie do wdro?enia wyników prac B+R oraz praw w?asno?ci intelektualnej
(m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).
Wdro?enie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest mo?liwe tylko w przypadku konieczno?ci
przeprowadzenia, uzupe?niaj?cych/dostosowuj?cych technologie do specyfiki przedsi?biorstwa,
eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te b?d? mog?y by? prowadzone zarówno samodzielnie
przez przedsi?biorstwa, jak i w formie zlecenia.
Beneficjent na etapie wype?niania wniosku wskazuje obszar bada? (prace rozwojowe [w tym
eksperymentalne], badania przemys?owe), których zakupione wyniki prac B+R oraz prawa w?asno?ci
intelektualnej b?d? dotyczy?y.
Beneficjenci mog? ponosi? wydatki, które wykraczaj? poza zakres prac B+R i które stanowi? ich
niezb?dne uzupe?nienie zwi?zane z realizowanym projektem, w zakresie:
tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,
ochrony w?asno?ci intelektualnej, powsta?ej w wyniku realizacji projektu, a wi?c finansowanie kosztów
zg?oszenia wynalazku, wzoru u?ytkowego i wzoru przemys?owego do urz?dów patentowych (z
wy??czeniem kosztów zwi?zanych z post?powaniami s?dowymi),
wzornictwa przemys?owego,
rozwoju umiej?tno?ci kadr (w ramach cross financingu).
W efekcie ww. typów projektów (prowadzonych przez przedsi?biorstwa samodzielnie prac badawczych
lub dzi?ki zakupowi wyników B+R) osi?gni?ty zostanie etap zaawansowania innowacyjnego rozwi?zania
(produktu, us?ugi, procesu) pozwalaj?cy na jego urynkowienie.
W przypadku M?P obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu mo?e by? wdro?enie wyników
tych prac, przy czym komponent wdro?eniowy musi stanowi? mniejszo?? ca?kowitych wydatków
kwalifikowalnych projektu.
W przypadku du?ych przedsi?biorstw wsparcie dotyczy? mo?e prac badawczo-rozwojowych do etapu
pierwszej produkcji.
Wsparciem obj?te b?d? przedsi?wzi?cia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu.
Zgodnie z za??cznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolno?l?skiego
2011-2020 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego ?l?ska, do obszarów
inteligentnych specjalizacji Dolnego ?l?ska nale??:
- bran?a chemiczna i farmaceutyczna;
- mobilno?? przestrzenna;
- ?ywno?? wysokiej jako?ci;
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- surowce naturalne i wtórne;
- produkcja maszyn i urz?dze?, obróbka materia?ów;
- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).
W przypadku realizacji dzia?a? w obszarze energetyki oraz inwestycji w technologi? energetyczn?
sprawdzane b?dzie, czy inwestycja jest zgodna z celami planu w dziedzinie technologii energetycznych
(SET- SET - European Energy 2020 Strategy).
UWAGA
Projekty musz? by? realizowane na obszarze Wroc?awskiego Obszaru Funkcjonalnego
okre?lonego w Strategii ZIT WrOF: Gmina Wroc?aw, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i
Gmina K?ty Wroc?awskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Oborniki ?l?skie,
Miasto i Gmina Sobótka, Gmina Miasto Ole?nica, Gmina Ole?nica, Gmina D?ugo??ka, Gmina
Czernica, Gmina ?órawina, Gmina Kobierzyce, Gmina Mi?kinia, Gmina Wisznia Ma?a.

Jeden Wnioskodawca mo?e z?o?y? w tym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
Podstawa udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis
Wsparcie w konkursie do schematu 1.2.A b?dzie udzielane wy??cznie jako:
pomoc publiczna na badania i rozwój (w oparciu o rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe,
badania przemys?owe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalno?ci
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020);
regionalna pomoc inwestycyjna (w oparciu o rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 3 wrze?nia 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z pó?n. zm.) – tylko
komponent wdro?eniowy dla MSP;
pomoc de minimis (w oparciu o rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020).
Mo?liwe jest ??czenie w projekcie ww. rodzajów pomocy publicznej.

1. II.Rodzaj podmiotów, które mog? ubiega? si? o dofinansowanie
O dofinansowanie w ramach konkursu mog? ubiega? si? nast?puj?ce typy beneficjentów:

1. przedsi?biorcy (w tym przedsi?biorcy typu spin off) - zgodnie z definicj? w art. 1 za?. nr I
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do rozporz?dzenia 651/2014.
2. konsorcja przedsi?biorstw z IOB, w tym organizacjami pozarz?dowymi.

3. konsorcja przedsi?biorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szko?ami wy?szymi
lub podmiotami leczniczymi, b?d? ze spó?kami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

1. III.?rodki przeznaczone na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w og?oszonym naborze (alokacja) wynosi:
W ramach Schematu 1.2 A – 4 884 035,00 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3307 PLN*(kurs
wed?ug Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesi?ca poprzedzaj?cego
miesi?c og?oszenia tj. z dnia 30.10.2018 r.) alokacja w PLN wynosi 21 151 290,37 PLN.
*Ze wzgl?du na kurs EUR limit dost?pnych ?rodków mo?e ulec zmianie. Z tego powodu dok?adna kwota dofinansowania
zostanie okre?lona na etapie rozstrzygni?cia konkursu.

1. IV.Zasady finansowania projektu
Minimalna warto?? wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 PLN
Maksymalna warto?? wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 4 300 000 PLN
Miejsce realizacji projektu:zgodnie z Za??cznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady
kwalifikowalno?ci wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego 2014-2020”, z
zastrze?eniem specyfiki konkursów w ramach ZIT.

1. V.Poziom dofinansowania projektów
W przypadku wydatków obj?tych pomoc? na badania i rozwój, zgodnie z rozporz?dzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania
podstawowe, badania przemys?owe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia
wykonalno?ci
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – zgodnie z poni?sz? tabel?:
Przedsi?biorc Badania przemys?owe
Prace rozwojowe (eksperymentalne)
a
Maksymalne
Maksymalne
Maksymalne
Maksymalne
dofinansowanie dofinansowanie dofinansowanie dofinansowanie
po
po uwzgl?dnieniu
uwzgl?dnieniu
zwi?kszenia*
zwi?kszenia*
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Mikro
Ma?y

70%
70%

80%
80%

45%
45%

60%
60%

?redni

60%

75%

35%

50%

Du?y

50%

65%

25%

40%

*Intensywno?? pomocy w przypadku bada? przemys?owych i eksperymentalnych prac rozwojowych
mo?na zwi?kszy? o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, je?eli
spe?niony jest jeden z nast?puj?cych warunków:
a) projekt zak?ada efektywn? wspó?prac?:
- mi?dzy przedsi?biorstwami, w?ród których przynajmniej jedno jest M?P, lub jest realizowany w co
najmniej dwóch pa?stwach cz?onkowskich lub w pa?stwie cz?onkowskim i w pa?stwie umawiaj?cej si?
strony Porozumienia EOG, przy czym ?adne pojedyncze przedsi?biorstwo nie ponosi wi?cej ni? 70%
kosztów kwalifikowalnych, lub
- mi?dzy przedsi?biorstwem i co najmniej jedn? organizacj? prowadz?c? badania i upowszechniaj?c?
wiedz?, je?eli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania
w?asnych wyników bada?;
b) wyniki projektu s? szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za po?rednictwem publikacji,
ogólnodost?pnych baz b?d? oprogramowania bezp?atnego lub otwartego.
Obowi?zek rozpowszechniania wyników projektu (bada? przemys?owych lub prac rozwojowych) uwa?a
si? za spe?niony, je?li w okresie 3 lat od zako?czenia projektu jego wyniki:
-

zostan? zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co
najmniej 1 o randze ogólnokrajowej
lub

-

zostan? opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych, zawartych w
wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW (w cz??ci A wykazu, dost?pnego na stronie
internetowej MNiSW www.nauka.gov.pl) lub w powszechnie dost?pnych bazach danych,
zapewniaj?cych swobodny dost?p do uzyskanych wyników bada? (surowych danych badawczych)
lub

-

zostan? w ca?o?ci rozpowszechnione za po?rednictwem oprogramowania bezp?atnego lub
oprogramowania z licencj? otwartego dost?pu.
Fakt spe?nienia powy?szych wymaga? b?dzie przedmiotem kontroli IP. Niespe?nienie danego warunku
(wskazanego w pkt. a lub b) spowoduje zwrot cz??ci dofinansowania wynikaj?cej z ww. premii.
W przypadku wydatków obj?tych regionaln? pomoc? inwestycyjn? (komponent wdro?eniowy),
zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze?nia 2015 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
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na lata 2014-2020 (z pó?n. zm.):
a) dla mikro i ma?ych przedsi?biorstw – do 45% wydatków kwalifikuj?cych si? do obj?cia wsparciem;
b) dla ?rednich przedsi?biorstw – do 35% wydatków kwalifikuj?cych si? do obj?cia wsparciem;
Beneficjent pomocy musi wnie?? wk?ad finansowy w wysoko?ci, co najmniej 25% kosztów
kwalifikowalnych, pochodz?cy ze ?rodków w?asnych lub zewn?trznych ?róde? finansowania,
w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.
W przypadku wydatków obj?tych pomoc? de minimis, zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020 – zgodnie z poziomem dofinansowania na dany rodzaj prac
badawczych/wdro?eniowych (z zastrze?eniem, ?e ca?kowita kwota pomocy de minimis dla danego
podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzgl?dnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis
oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych ?róde?) nie mo?e przekroczy? równowarto?ci 200 tys.
euro).

1. VI.Okres realizacji projektu
IOK rekomenduje przyj?? termin zako?czenia realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r.
Wniosek ko?cowy o p?atno?? nale?y z?o?y? w terminie do 60 dni od daty zako?czenia realizacji
projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin z?o?enia wniosku ko?cowego o p?atno?? nie
mo?e by? pó?niejszy ni? 30 czerwca 2023 roku (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn
niezale?nych od beneficjenta – IOK mo?e wyrazi? zgod? na wyd?u?enie tego terminu).”
Uwaga: do wskazanego terminu z?o?enia ostatniego wniosku o p?atno?? projekt musi by? zako?czony.

1. VII.Termin, miejsce i sposób sk?adnia wniosków o dofinansowanie
projektu oraz sposób uzupe?niania w nich braków
formalnych/oczywistych omy?ek
Wnioskodawca wype?nia wniosek o dofinansowanie za po?rednictwem aplikacji – generator wniosków o
dofinansowanie EFRR – dost?pnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/i przesy?a do DIP (Instytucji
Organizuj?cej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :
od godz. 8.00 dnia 5.12.2018 r. do godz. 15.00 dnia 28.02.2019 r.
Logowanie do Generatora Wniosków w celu wype?nienia i z?o?enia wniosku o dofinansowanie b?dzie
mo?liwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja s?u?y do przygotowania wniosku
o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolno?l?skiego 2014-2020. System umo?liwia tworzenie, edycj? oraz wydruk wniosków o
dofinansowanie, a tak?e zapewnia mo?liwo?? ich z?o?enia do w?a?ciwej instytucji.
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Ponadto do siedziby DIP (IOK) nale?y dostarczy? jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator
wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub paraf?
i z piecz?ci? imienn? osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia 28
lutego 2019 r.
DIP nie przewiduje mo?liwo?ci skrócenia terminu sk?adania wniosków.
Wszystkie za??czniki wymienione w sekcji „Za??czniki” Wnioskodawca sk?ada jedynie w formie
elektronicznej za pomoc? aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dost?pnej na
stronie
http://snow-dip.dolnyslask.pl
ww.
terminie.
Wszystkie
za??czniki
musz?
by?
podpisane/potwierdzone za zgodno?? z orygina?em.
Z uwagi na wymogi sprz?towe (system SNOW) za??czniki w wersji elektronicznej powinny zosta?
sporz?dzone w formacie skanowanych do formatu PDF wydruków dokumentów potwierdzonych za
zgodno?? z orygina?em. Pliki graficzne (zdj?cia) powinny dotyczy? jedynie przedstawienia miejsca
realizacji projektu, zgromadzonych zasobów technicznych, tj. wy??cznie w odniesieniu do za??cznika
Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniej?cego obiektu wraz z fotografiami.
W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany b?dzie
do przes?ania ww. za??czników, (które zosta?y wys?ane w wersji elektronicznej) w wersji
papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Za dat? wp?ywu do DIP/IOK uznaje si? dat? wp?ywu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57
§ 5 pkt 2 KPA, termin uwa?a si? za zachowany, je?eli przed jego up?ywem nadano pismo w polskiej
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzj? Prezesa Urz?du Komunikacji
Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydan? na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012r.
- Prawo pocztowe, dokonany zosta? wybór operatora wyznaczonego do ?wiadczenia us?ug
powszechnych na lata 2016-2025, którym zosta?a Poczta Polska SA.
Papierow? wersj? wniosku nale?y dostarczy? do sekretariatu Dolno?l?skiej Instytucji Po?rednicz?cej
mieszcz?cej si? pod adresem:
Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wroc?aw
Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi by? identyczna z sum? kontroln?
papierowej wersji wniosku.
Wniosek nale?y z?o?y? w zamkni?tej kopercie, której opis zawiera nast?puj?ce informacje:
NUMER NABORU
Numer wniosku o dofinansowanie
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Nazwa wnioskodawcy
Adres wnioskodawcy
NIP
Tytu? projektu
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
O? priorytetowa 1 Przedsi?biorstwa i innowacje
Dzia?anie 1.2
Innowacyjne przedsi?biorstwa

Poddzia?anie 1.2.2
Innowacyjne przedsi?biorstwa – ZIT WrOF
Schemat 1.2 A
Wsparcie dla przedsi?biorstw chc?cych rozpocz?? lub rozwin??
dzia?alno?? B+R
Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wroc?aw

Wniosek o dofinansowanie nale?y sporz?dzi? wed?ug Instrukcji wype?niania wniosku
o dofinansowanie projektu dost?pnej na stronie internetowej DIP.
W ka?dym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodno??
z orygina?em, nale?y przez to rozumie?:
– kopi? zawieraj?c? klauzul? „Za zgodno?? z orygina?em” umieszczon? na ka?dej stronie
po?wiadczon? w?asnor?cznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania
Wnioskodawcy oraz opatrzon? aktualn? dat? i piecz?ci? Wnioskodawcy, lub
– kopi? zawieraj?c? na pierwszej stronie dokumentu klauzul? „Za zgodno?? z orygina?em od strony …
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do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania
Wnioskodawcy, piecz?ci? oraz aktualn? dat? – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania
Wnioskodawcy powinna zaparafowa? ka?d? stron? kopii dokumentu.
Wniosek powinien by? trwale spi?ty w kompletny dokument.
Wraz z wnioskiem nale?y dostarczy? pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wp?yw
wniosku do IOK. Pismo to powinno zawiera? te same informacje, które znajduj? si? na kopercie.
Wnioski z?o?one wy??cznie w wersji papierowej albo wy??cznie w wersji elektronicznej zostan? uznane
za nieskutecznie z?o?one i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa
wniosku (o ile zostanie z?o?ona) b?dzie odsy?ana na wskazany we wniosku
o dofinansowanie adres korespondencyjny w ci?gu 14 dni od daty z?o?enia.
Forma sk?adania wniosków okre?lona w tym punkcie Regulaminu obowi?zuje tak?e przy
sk?adaniu ka?dej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.
W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie mo?liwo?? wyd?u?enia
terminu sk?adania wniosków lub z?o?enia ich w innej formie ni? wy?ej opisana. Decyzja w powy?szej
kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano
og?oszenie.

1. VIII.Zasady wyboru projektów
Konkurs nie zosta? podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno?ci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.

Szczegó?owe informacje na temat zasad wyboru projektów znajduj? si? w Regulaminie Konkursu.

1. IX.Termin rozstrzygni?cia konkursu
Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi po zako?czeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej oraz
strategicznej ZIT wszystkich wniosków o dofinansowanie.
Wyniki rozstrzygni?cia konkursu zostan? opublikowane na stronie internetowej DIP
(www.dip.dolnyslask.pl), stronie internetowej ZIT WrOF (www.zitwrof.pl) oraz na portalu Funduszy
Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista/listy projektów, które uzyska?y wymagan?
liczb? punktów z wyró?nieniem projektów wybranych do dofinansowania. Ka?dy Wnioskodawca zostaje
powiadomiony pisemnie o zako?czeniu oceny jego projektu.
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Orientacyjny termin rozstrzygni?cia konkursu to lipiec 2019 r.
IOK zastrzega sobie zmian? terminu rozstrzygni?cia konkursu.

1. X.Informacja o ?rodkach odwo?awczych przys?uguj?cych
Wnioskodawcy
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przys?uguje prawo do wniesienia
protestu, zgodnie z zasadami okre?lonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójno?ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Szczegó?owe informacje na temat procedury odwo?awczej znajduj? si? w Regulaminie Konkursu.

1. XI.Dokumentacja konkursowa
Regulamin Konkursu wraz z za??cznikami (pe?na dokumentacja) do O? priorytetowa 1
Przedsi?biorstwa i innowacje, Dzia?anie 1.2 Innowacyjne przedsi?biorstwa, Poddzia?anie nr 1.2.2
Innowacyjne przedsi?biorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsi?biorstw chc?cych
rozpocz?? lub rozwin?? dzia?alno?? B+R znajduje si? na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl.

1. XII.Kontakt
Pytania dotycz?ce aplikowania o ?rodki w Dzia?aniu 1.2, Podzia?aniu 1.2.2, Schemat 1.2 A mo?na
kierowa? poprzez:
Instytucja Organizuj?ca Konkurs (IOK): DIP
-

e-mail: info.dip@umwd.pl

-

telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14

-

bezpo?rednio w siedzibie:
DIP - Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc?aw
Pytania dotycz?ce oceny strategicznej i Strategii ZIT WrOF mo?na sk?ada? do Biura ZIT WrOF poprzez:

-

e-mail: zit@um.wroc.pl

-

telefon: 664 151 658

12 / 15
Phoca PDF

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

-

bezpo?rednio w siedzibie:
Urz?d Miejski Wroc?awia, Wydzia? Zarz?dzania Funduszami
ul. Komuny Paryskiej 39-41
50-451 Wroc?aw

UWAGA!

Informujemy, ?e Biuro ZIT WrOF nie funkcjonuje ju? w strukturach Wydzia?u Zarz?dzania Funduszami.
W zwi?zku z tym zapytania w zakresie Strategii ZIT WrOF mo?na kierowa? do:
Urz?d Miejski Wroc?awia
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
ul. Komuny Paryskiej 39-41
50-451 Wroc?aw
Adres siedziby, e-mail oraz numer telefonu nie uleg?y zmianie.

Dokumentacja konkursowa:
Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja 29.01.2019)
Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu (aktualizacja 29.01.2019)
Regulamin konkursu
wykaz zmian - aktualizacja 29.01.2019
Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie 1.2 A
Zał. nr 1 do Instrukcji 1 2 A

13 / 15
Phoca PDF

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Strategia ZIT WrOF
Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 2 Kryteria wyboru projektów
Załączniki nr 3 do regulaminu konkursu:
Wzór umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności
Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność
wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych:
Załącznik 1 Wykaz dokumentów
Załącznik 1a Zestawienie składników wynagrodzenia
Załącznik 1b Składniki wynagrodzenia
Załącznik 1c Oświadczenie dot. US
Załącznik 1d Oświadczenie dot. ZUS
Załącznik 2 Oświadczenie Beneficjenta

Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta
Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu
Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014
Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Załącznik nr 8 - Klasyfikacja budżetowa projektu
Załącznik nr 9 Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR
Załącznik nr 4 do regulaminu - Wykaz załączników
Załącznik nr 5 do regulaminu - Lista sprawdzająca
Załącznik nr 6 do regulaminu - Wykaz dokumentów do umowy o dofinansowanie
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Pouczenie instytucji
Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty
(obowiązujące Wnioskodawcę):
Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie oraz wykaz dokumentów do
podpisania umowy o dofinansowanie - link
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