
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.01.03.01-IP.01-02-350/19 zostaje wyd?u?ony do dnia
31 stycznia 2020r.

 

 

Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca informuje, ?e termin oceny formalnej wniosków
o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.03.01-IP.01-02-350/19 zostaje wyd?u?ony do dnia
31 grudnia 2019r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------

Informacja o zako?czonym naborze:

Liczba zarejestrowanych wniosków:  13 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania:  78 903 750,87 z? 

Procent wykorzystanej alokacji: 174%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------

 

Wyniki oceny merytorycznej (wyniki konkursu):

 

Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW)

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru - 09.03.2020

 

Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD)

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru - 09.03.2020

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów wyboru - 09.03.2020
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Sk?ad KOP 

 

Wyniki oceny formalnej:

Lista projektów, które spe?ni?y kryteria oceny formalnej (aktualizacja 28.02.2020)

Lista projektów, które spe?ni?y kryteria oceny formalnej (24.01.2020)

Lista projektów, które nie spe?ni?y kryteriów oceny formalnej (24.01.2020)

 

RPDS.01.03.01-IP.01-02-350/19

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
og?asza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach

O? priorytetowa 1

 Przedsi?biorstwa i innowacje

Dzia?anie 1.3

Rozwój przedsi?biorczo?ci

Poddzia?anie 1.3.1

Rozwój przedsi?biorczo?ci – konkurs horyzontalny - OSI
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Schemat 1.3 B 

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsi?biorców

Termin naboru (sk?adania wniosków):

 od godz. 8.00 dnia 28.05.2019 r. do godz. 15.00 dnia 30.09.2019 r.

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 1.3, Poddzia?ania 1.3.1 Rozwój
przedsi?biorczo?ci – konkurs horyzontalny - OSI, którego celem szczegó?owym jest ulepszenie
warunków dla rozwoju M?P.

W zakresie projektów inwestycyjnych dotycz?cych tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla
przedsi?biorców (np. inkubatorów przedsi?biorczo?ci, parków biznesu) mo?liwe s?:

-        budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu
przeznaczonego pod dzia?alno?? gospodarcz? i infrastruktur? towarzysz?c? (np. parkingi, drogi
wewn?trzne itp.);

-        zakup ?rodków trwa?ych oraz warto?ci niematerialnych i prawnych, niezb?dnych do
prawid?owego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Wsparcie projektów b?dzie mo?liwe pod warunkiem spe?nienia nast?puj?cych warunków
:

projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami M?P;
dzia?alno?? IOB wpisuje si? w inteligentne specjalizacje regionu;
Wnioskodawca dysponuje strategi?/planem wykorzystania infrastruktury;
przedsi?wzi?cie jest wspó?finansowane ze ?róde? prywatnych;
przedsi?wzi?cie nie powiela dost?pnej na terenie danej gminy infrastruktury
o podobnym profilu, chyba ?e jej limit zosta? wyczerpany/jest na wyczerpaniu.

Rezultatem bezpo?rednim projektów b?dzie odpowiednio: 

liczba ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw zlokalizowanych we wspartej infrastrukturze 

oraz 

liczba miejsc pracy utworzonych w M?P 

Rezultaty bezpo?rednie b?d? wskazane w umowie o dofinansowanie projektu (w o?wiadczeniu
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przygotowanym wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik do wniosku o dofinansowanie). 

Wykorzystanie powsta?ej infrastruktury przez du?ego przedsi?biorc? b?dzie skutkowa?o –
zgodnie z zasad? proporcjonalno?ci – odpowiednim zwrotem ?rodków na koniec okresu
trwa?o?ci projektu. Poziom wykorzystania infrastruktury przez du?ego przedsi?biorc? b?dzie
wyliczany procentowo na podstawie zaj?tej przez niego powierzchni infrastruktury (przy
zastosowaniu jednostki miary powierzchni [m2]).

Zgodnie z rozporz?dzeniem w sprawie pomocy inwestycyjnej na infrastruktur? lokaln?,
który stanowi podstaw? udzielania wsparcia w ramach schematu 1.3 B, udost?pnianie
infrastruktury wytworzonej
w ramach projektów musi odbywa? si? na nast?puj?cych zasadach:

infrastruktura jest udost?pniana zainteresowanym u?ytkowników w      oparciu o
otwarte, przejrzyste i niedyskryminuj?ce zasady, a cena      pobierana za jej
u?ytkowanie lub sprzeda? odpowiada cenie rynkowej;
wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej      eksploatacji
infrastruktury udzielane s? na otwartych, przejrzystych      i niedyskryminacyjnych
zasadach, z nale?ytym poszanowaniem      obowi?zuj?cych zasad udzielania
zamówie?;
wsparcie nie      mo?e by? udzielane na infrastruktur? specjaln? (dedykowan?), czyli    
infrastruktur?, która zosta?a zbudowana dla mo?liwych do ustalenia w      trakcie oceny
ex ante      przedsi?biorstw i dostosowana do ich potrzeb.

W przypadku projektów zg?oszonych w schemacie 1.3.B Wnioskodawca zobowi?zany jest
za??czy? do wniosku o dofinansowanie strategi? wykorzystania infrastruktury (jako osobny
za??cznik), odnosz?c? si? do nast?puj?cych kwestii:

-                    czy projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MSP;

-                    czy wnioskodawca dysponuje strategi?/planem wykorzystania infrastruktury;

-                    czy projekt nie powiela istniej?cej infrastruktury o podobnych parametrach,
dost?pnej na obszarze danej gminy, lub ?e jej limit zosta? wyczerpany/ jest na wyczerpaniu;

-                    czy wyst?puje zgodno?? z RSI.

Wnioskodawca powinien wykaza? równie?, w jaki sposób jego dzia?alno?? na rzecz M?P
prowadzona w infrastrukturze wytworzonej w ramach projektu, b?dzie wspiera? rozwój
inteligentnych specjalizacji regionu, wskazanych w Ramach strategicznych na rzecz
inteligentnych specjalizacji Dolnego ?l?ska (za??cznik do Regionalnej Strategii Innowacji dla
Województwa Dolno?l?skiego 2011-2020) i zobowi?za? si? do uwzgl?dnienia w
regulaminie/statucie wytworzonej infrastruktury odpowiednich zapisów umo?liwiaj?cych
osi?gni?cie tego celu, np. warunków i preferencji dla M?P reprezentuj?cych bran?e wskazane w
RSI.

Konkurs jest ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), tj.:

Zachodni Obszar Interwencji (ZOI)
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Legnicko-G?ogowski Obszar Interwencji (LGOI)
Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB)
Obszar Interwencji Równiny Wroc?awskiej (OIRW)
Obszar Ziemia Dzier?oniowsko-K?odzko-Z?bkowicka (ZKD)

Na ka?dy z ww. obszarów OSI przeznaczona jest odr?bna alokacja i dla ka?dego OSI tworzone
b?d? odr?bne listy rankingowe projektów.

W ramach konkursu aplikowa? mog? Wnioskodawcy, których projekty zlokalizowane s? w
ca?o?ci na obszarze danego OSI.

Podstawa udzielenia pomocy publicznej/ pomocy de minimis

Wsparcie w konkursie b?dzie udzielane jako:

pomoc publiczna w przypadku wydatków obj?tych pomoc? inwestycyjn? na
infrastruktur? lokaln?, zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastruktur?
lokaln? w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz
pomoc de minimis w przypadku wydatków nieobj?tych ww. rozporz?dzeniem,
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).

II. Rodzaj podmiotów, które mog? ubiega? si? o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mog? ubiega? si? nast?puj?ce typy beneficjentów:

jednostki samorz?du terytorialnego, ich zwi?zki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne jst;
specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
instytucje otoczenia biznesu (IOB);
uczelnie/szko?y wy?sze;
lokalne grupy dzia?ania (LGD).

Wnioskodawca b?d?cy Instytucj? Otoczenia Biznesu powinien spe?nia? wymogi okre?lone w
kryterium formalnym specyficznym „IOB jako podmiot uprawniony (je?li dotyczy)”: zgodnie z
definicj? IOB zawart? w SZOOP RPO WD 2014-2020 „Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to,
bez wzgl?du na form? prawn?, podmioty prowadz?ce dzia?alno?? na rzecz rozwoju
przedsi?biorczo?ci i innowacyjno?ci, niedzia?aj?ce dla zysku lub przeznaczaj?ce zysk na cele
statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równowa?nym dokumencie za?o?ycielskim.
Posiadaj?ce baz? materialn?, techniczn? i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezb?dne do
?wiadczenia us?ug na rzecz sektora M?P. Wnioskodawca powinien potwierdzi? poprzez zapisy
w odpowiednich dokumentach rejestrowych (typu statut), ?e charakter prowadzonej przez niego
dzia?alno?ci jest zgodny z tre?ci? wy?ej przytoczonej definicji oraz udokumentowa?
prowadzenie takiej dzia?alno?ci w okresie co najmniej jednego zamkni?tego roku obrotowego

 5 / 14

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

 

przed dniem og?oszenia konkursu.

UWAGA:

Do wniosku o dofinansowanie wymagane b?dzie z?o?enie o?wiadczenia o zamiarze posiadania
co najmniej zak?adu lub oddzia?u w granicach administracyjnych województwa dolno?l?skiego.
Natomiast na etapie z?o?enia pierwszego wniosku o p?atno?? po?redni? lub zaliczkow? (nie
dotyczy wniosku sprawozdawczego) – z?o?enie dokumentu potwierdzaj?cego posiadanie co
najmniej zak?adu lub oddzia?u w granicach administracyjnych województwa dolno?l?skiego.

III. ?rodki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie
konkursowym dla RPO WD 2014-2020, przyj?tego Uchwa?? Zarz?du Województwa
Dolno?l?skiego na realizacj? Dzia?ania 1.3, Podzia?ania 1.3.1, Schematu 1.3 B, przewidziano:

7 876 472,00 EUR

(PLN 33 824 721,36, kurs 4,2944 PLN** z dnia 29 kwietnia 2019 r.)

** 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.

Alokacja w ramach konkursu zostanie podzielona w nast?puj?cy sposób:

Zachodni Obszar Interwencji – 1 627 893 EUR, 

Legnicko-G?ogowski Obszar Interwencji – 1 765 065 EUR, 

Obszar Interwencji Doliny Baryczy – 1 440 775 EUR,

Obszar Interwencji Równiny Wroc?awskiej – 1 305 989 EUR, 

Obszar Ziemia Dzier?oniowsko-K?odzko-Z?bkowicka (ZKD) – 1 736 750 EUR.

IV. Zasady finansowania projektu

Maksymalna warto?? wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 20 000 000 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 projektów realizowanych w ramach OSI.

V. Poziom dofinansowania projektów 
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 W przypadku wydatków obj?tych pomoc? inwestycyjn? na infrastruktur? lokaln?,
zgodnie
z rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastruktur? lokaln? w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 – 85% (maksymalna kwota pomocy stanowi ró?nic? mi?dzy
kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, ale nie mo?e przekroczy?
warto?ci 85% kosztów kwalifikowalnych projektu).

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 – 85% (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? nie mo?e przekroczy? równowarto?ci 200 tys. euro).

W trakcie oceny weryfikowana b?dzie informacja o otrzymanej przez Wnioskodawc? pomocy de
minimis w oparciu o dane dost?pne w systemie SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia
dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis b?dzie skutkowa?o zmniejszeniem dofinansowania lub
odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku. Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej
pomocy de minimis przez Wnioskodawc? b?dzie wyst?powa?a na etapie podpisywania umowy
o dofinansowanie.

UWAGA: W ramach przedmiotowego konkursu przewiduje si? mo?liwo?? udzielania zaliczek do
40% przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku wszystkich Beneficjentów.

VI. Okres realizacji projektu

IOK rekomenduje przyj?? termin zako?czenia realizacji projektu do 31 marca 2022 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 r. (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.

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 28.05.2019 r. do godz. 15.00 dnia 30.09.2019 r.
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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 w 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. 

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
30.09.2019 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 w 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 2012 r. - 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
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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

Nazwa   Wnioskodawcy

Adres   Wnioskodawcy

NIP

Tytu?   projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

O? priorytetowa 1

Przedsi?biorstwa i innowacje

Dzia?anie 1.3

Innowacyjne przedsi?biorstwa

Poddzia?anie 1.3.1

Rozwój przedsi?biorczo?ci – konkurs   horyzontalny - OSI

Schemat 1.3 B

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsi?biorców

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??
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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 … 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.

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.

IX. Termin rozstrzygni?cia konkursu

Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi po zako?czeniu procedury oceny formalnej oraz
merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.
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Wyniki rozstrzygni?cia konkursu zostan? opublikowane na stronie internetowej DIP
(www.dip.dolnyslask.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.

Orientacyjny termin rozstrzygni?cia konkursu to marzec 2020 r.

IOK zastrzega sobie zmian? terminu rozstrzygni?cia konkursu. Zmiany w zakresie terminu
rozstrzygni?cia konkursu nie b?d?ce skutkiem zmiany terminu naboru wniosków b?d?
podawane do informacji w formie komunikatu zamieszczonego na
stronie www.dip.dolnyslask.pl bez zmiany przedmiotowego Og?oszenia.

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.

XI.Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z za??cznikami (pe?na dokumentacja) do O? priorytetowa 1
Przedsi?biorstwa i innowacje, Dzia?anie 1.3 Rozwój przedsi?biorczo?ci, Poddzia?anie
1.3.1 Rozwój przedsi?biorczo?ci – konkurs horyzontalny - OSI, Schemat 1.3 BWsparcie
infrastruktury przeznaczonej dla przedsi?biorców.

XII.Kontakt

Pytania dotycz?ce aplikowania o ?rodki w Dzia?aniu 1.3, Podzia?aniu 1.3.1, Schemat 1.3 B
mo?na kierowa? poprzez nast?puj?c? instytucj?:

Instytucja Organizuj?ca Konkurs (IOK): DIP 

-    e-mail: info.dip@umwd.pl

-    telefon: 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
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Aktualizacja  Og?oszenia 1.3 B ze wzgl?du na:

a) dodanie Instrukcji wype?nienia wniosku o dofinansowanie 

b) dodanie za??czników do wniosku o dofinansowanie

 

Instrukcja 1.3.1 B 

Za?. nr 1 do Instrukcji 1.3.1  B - lista wska?ników 

 

Za??czniki do wniosku o dofinansowanie:

O?wiadczenie o osi?gni?ciu rezultatów bezpo?rednich projektu B

Wyliczenie kwoty pomocy 

Analiza finansowa 

Analiza finansowa - przyk?ad dla projektu z luk? finansow? 

Analiza finansowa - przyk?ad dla projektu ze zrycza?towan? stawk? 

Analiza finansowa - przyk?ad dla projektu obj?tego pomoc? publiczn? 

 

 

Dokumentacja konkursowa:

Og?oszenie o konkursie 1.3 B (aktualizacja 25.06.2019) 

Og?oszenie o konkursie 1.3 B (aktualizacja 29.05.2019)

Og?oszenie o konkursie 1.3 B
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Regulamin konkursu 1.3 B (aktualizacja 25.06.2019)

Regulamin konkursu 1.3 B (aktualizacja 29.05.2019)

Regulamin konkursu 1.3 B 

Wykaz zmian dot. aktualizacji 25.06.2019

Wykaz zmian dot. aktualizacji 29.05.2019 

 

Za??cznik nr 1 do regulaminu konkursu: Wzór wniosku o dofinansowanie

Za??cznik nr 2 do regulaminu konkursu: Kryteria wyboru projektu

Za??czniki nr 3 do regulaminu konkursu: Wzór umowy o dofinansowanie

       Za??cznik nr 3 do umowy: Harmonogram p?atno?ci

       Za??cznik nr 4 do umowy: wykaz dokumentów jakie nale?y przed?o?y? do wniosku
o p?atno?? 
               Za??cznik 1 Wykaz dokumentów, jakie nale?y przed?o?y? do wniosku o p?atno??
wraz z zasadami opisu dokumentów ksi?gowych
               Za??cznik 1a Zestawienie sk?adników wynagrodzenia personelu zaanga?owanego w
projekt
               Za??cznik 1b Sk?adniki wynagrodzenia
               Za??cznik 1c O?wiadczenie dot. US
               Za??cznik 1d O?wiadczenie dot. ZUS
               Za??cznik 2 O?wiadczenia beneficjenta 

        Za??cznik nr 5 do umowy: Obowi?zki informacyjno- promocyjne beneficjenta

        Za??cznik nr 6 do umowy: Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu
beneficjenta czynno?ci zwi?zanych z realizacj? Projektu w ramach SL2014

        Za??cznik nr 7 do umowy: Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

        Za??cznik nr 8 do umowy: Klasyfikacja bud?etowa projektu

        Za??cznik nr 9 do umowy: Zasady kwalifikowalno?ci wydatków finansowanych z EFRR
w ramach RPO WD 2014-2020 (za??cznik SZOOP nr 7) 

Za??cznik nr 4 do regulaminu konkursu: Wykaz za??czników

Za??cznik nr 5 do regulaminu konkursu: Lista sprawdzaj?ca
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Za??cznik nr 6 do regulaminu konkursu: Wykaz dokumentów do podpisania umowy

Ponadto na stronie DIP umieszczone zosta?y nast?puj?ce dokumenty (obowi?zuj?ce Wnioskodawc?):

Wykaz za??czników do wniosku o dofinansowanie oraz wykaz dokumentów do podpisania
umowy o dofinansowanie - link

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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