
Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

 

UWAGA ważna informacja.

W dniu 25.06.2020 nabór wniosków został ANULOWANY

 

 

 

Data publikacji: 17.06.2020 r.

 

RPDS.01.05.01-IP.01-02-399/20

DOLNO?L?SKA INSTYTUCJA PO?REDNICZ?CA,

której ZARZ?D WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO

22 maja 2015r. powierzy? zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego 

2014-2020

wzywa do z?o?enia wniosku o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym 

w ramach 

Osi priorytetowej 1

 Przedsi?biorstwa i innowacje 

 

Dzia?ania 1.5

„Rozwój produktów i us?ug w M?P”
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Poddzia?ania 1.5.1

„Rozwój produktów i us?ug w M?P – konkurs horyzontalny”

Typ 1.5.D

Wsparcie dla M?P dotkni?tych skutkami epidemii COVID-19

Termin naboru (sk?adania wniosków):

 od godz. 8.00 dnia 23.06.2020 r. do godz. 15.00 dnia 26.06.2020 r 

lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na nabór. 

I Rodzaj projektu podlegaj?cy dofinansowaniu

 

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia na realizacj? projektów w ramach Osi
priorytetowej 1 Przedsi?biorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020, okre?lonych dla Dzia?ania
1.5 Rozwój produktów i us?ug w MSP – typ 1.5.D, którego celem szczegó?owym jest udzielenie
wsparcia mikro i ma?ym przedsi?biorstwom dotkni?tych skutkami epidemii COVID -19.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie dzia?alno?ci oraz p?ynno?ci finansowej
mikro i ma?ego przedsi?biorstwa, które odnotowa?o spadek obrotów (przychodów ze
sprzeda?y) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesi?ca w roku 2020 roku,
pocz?wszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do u?rednionych
miesi?cznych obrotów (przychodów ze sprzeda?y) w roku 2019 r., poprzez finansowanie
kapita?u obrotowego w formie wsparcia rozliczanego za pomoc? stawki jednostkowej zgodnie z
przyj?tymi za?o?eniami zawartymi w regulaminie naboru.

 

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji. Dotacja b?dzie bezzwrotna w przypadku utrzymania
dzia?alno?ci przedsi?biorstwa przez okres co najmniej 3 miesi?cy kalendarzowych licz?c od
miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w którym z?o?ono wniosek o wsparcie.
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Przy utrzymaniu dzia?alno?ci przez okres co najmniej 3 miesi?cy kalendarzowych licz?c od
nast?pnego miesi?ca, w którym z?o?ono wniosek o dofinansowanie, przedsi?biorca zachowuje
prawo do pe?nej kwoty wsparcia. Przy utrzymaniu dzia?alno?ci przez okres krótszy ni? 3
miesi?ce kalendarzowe przedsi?biorca ma prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej
stawce za ka?dy 1 pe?ny miesi?c kalendarzowy utrzymania dzia?alno?ci. 

W sytuacji gdy na podstawie weryfikacji czy kontroli stwierdzony zostanie brak faktycznego
prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, dofinansowanie podlega zwrotowi za miesi?ce kiedy
dzia?alno?? nie by?a faktycznie prowadzona.

 

UWAGA:

W ramach naboru jeden wnioskodawca mo?e z?o?y? tylko jeden wniosek o
dofinansowanie.
Mo?liwe jest udzielanie wsparcia spó?kom cywilnym. Wnioskodawc? pomocy
jest wówczas spó?ka a nie jej wspólnicy. We wniosku nale?y wskaza?
wszystkich wspólników spó?ki cywilnej wraz z NIP. Wspólnicy spó?ki cywilnej
nie b?d? mogli uzyska? wsparcia w ramach tego samego mechanizmu jako
odr?bni przedsi?biorcy. Instytucja oceniaj?ca i przyznaj?ca wsparcie mo?e
wymaga? z?o?enia przez wspólników spó?ki cywilnej o?wiadczenia
potwierdzaj?cego, ?e nie otrzymali wsparcia jako odr?bni przedsi?biorcy lub te?
w inny sposób wymaga? udokumentowania spe?nienia tego warunku.

 

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

 

O wsparcie mo?e ubiega? si? wnioskodawca, który ??cznie spe?nia nast?puj?ce
warunki: 

1)   posiada status mikro i ma?ego przedsi?biorcy zgodnie z definicj? okre?lon? w Za??czniku I
do Rozporz?dzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznaj?cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewn?trznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z
uwzgl?dnieniem samozatrudnionych,

2)   nie znajdowa? si? w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporz?dzenia nr 651/2014
w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19.

3)   nie znajdowa? si? w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporz?dzenia nr 651/2014 w
dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalaz? si? w trudnej sytuacji z powodu wyst?pienia
pandemii COVID – 19;

4)   na dzie? 01 grudnia 2019 r. prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? (co ma odzwierciedlenie w
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dokumentach rejestrowych, innych dokumentach) 

5)   wed?ug stanu na dzie? sk?adania wniosku prowadzi dzia?alno?? gospodarcz?, nie
otworzy? likwidacji na podstawie kodeksu spó?ek handlowych oraz na dzie? z?o?enia wniosku
nie zosta?o wobec niego otwarte post?powanie upad?o?ciowe na podstawie Ustawy Prawo
upad?o?ciowe albo post?powanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo
restrukturyzacyjne;

6)   posiada siedzib? / oddzia? /miejsce prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej na terenie woj.
dolno?l?skiego i prowadzi dzia?alno?? na terenie woj. dolno?l?skiego,

7)   boryka si? z trudno?ciami finansowymi, które zaistnia?y wskutek epidemii COVID-19 oraz
jego sytuacja finansowa uleg?a pogorszeniu w zwi?zku z zak?óceniami w funkcjonowaniu
gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotowa? spadek obrotów (przychodów ze sprzeda?y) o
co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesi?ca w roku 2020 pocz?wszy od 1 marca
2020 do 31 maja 2020 roku w porównaniu do u?rednionych miesi?cznych obrotów (przychodów
ze sprzeda?y) w roku 2019 w zwi?zku z zak?óceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek
COVID-19.

8)   nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania si? o wsparcie, o którym mowa w pkt. 5
Regulaminu naboru, 

9)   na dzie? 31 grudnia 2019 r. nie zalega? z p?atno?ciami podatków i sk?adek na
ubezpieczenie spo?eczne.

10)na dzie? 01 grudnia 2019 r. prowadzi? jako przewa?aj?c? dzia?alno?? (co ma
odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach) w zakresie: 

•     Sekcja I, ca?y Dzia? 55 – Zakwaterowanie

•     Sekcja I, ca?y Dzia? 56 – Dzia?alno?? us?ugowa zwi?zana z wy?ywieniem

•     Sekcja N, ca?y Dzia? 79 – Dzia?alno?? organizatorów turystyki, po?redników i agentów
turystycznych oraz pozosta?a dzia?alno?? us?ugowa w zakresie rezerwacji i dzia?alno?ci z ni?
zwi?zane

•     Sekcja R ca?y dzia? 90 – Dzia?alno?? twórcza zwi?zana z kultur? i rozrywk?

•     Sekcja R ca?y dzia? 91 - Dzia?alno?? bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozosta?a
dzia?alno?? zwi?zana z kultur?

•     Sekcja R ca?y dzia? 93 - Dzia?alno?? sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

11)Nie prowadzi dzia?alno?ci:

a)   produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych;

b)   produkcji lub wprowadzania do obrotu tre?ci pornograficznych;
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c)   obrotu materia?ami wybuchowymi, broni? i amunicj? oraz ich produkcji;

d)   gier losowych, zak?adów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich
wygranych;

e)   produkcji lub wprowadzania do obrotu ?rodków odurzaj?cych, substancji psychotropowych
lub prekursorów;

 f)   prowadzenia dzia?alno?ci jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas
spó?dzielczych.

 

 

III ?rodki przeznaczone na dofinansowanie projektów

 

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie
nadzwyczajnym dla RPO WD 2014-2020, przyj?tego Uchwa?? Zarz?du Województwa
Dolno?l?skiego na realizacj? Dzia?ania 1.5 typu D, przewidziano:

13 600 000,00EUR

                                               (PLN 60 169 120,00 PLN*, kurs 4,4242,**  na czerwiec 2020 r.) 

* Nie zabezpiecza si? cz??ci alokacji na procedur? odwo?awcz?. 

** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC). 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 naboru.

W trakcie trwania naboru Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca (ION) mo?e zwi?kszy? limit
przyjmowanych do oceny wniosków o dofinansowanie tj. powy?ej 150% alokacji, w przypadku,
gdy warto?? dofinansowania pozytywnie ocenianych projektów w ramach puli 150% alokacji nie
przekroczy tej warto?ci. Decyzj? w tym zakresie podejmuje Dyrektor DIP. Informacja w tym
zakresie zamieszczania jest na stronie internetowej niezw?ocznie w formie komunikatu.

 

IV Zasady finansowania projektu

 

Kwota dofinansowania obejmuje wy??cznie krotno?? stawki jednostkowej wyliczon? jako
stawka na finansowanie kapita?u obrotowego (KO) w uj?ciu miesi?cznym w odniesieniu do
trzech nast?puj?cych po sobie miesi?cy kalendarzowych bie??cego funkcjonowania
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przedsi?biorstwa wskazanych przez przedsi?biorc? we wniosku o dofinansowanie, czyli:

 

Maksymalna kwota wsparcia = stawka jednostkowa (obejmuje koszt finansowania kapita?u
obrotowego przez 1 miesi?c kalendarzowy) x liczba miesi?cy uwzgl?dniana do wyliczenia kwoty
wsparcia (3 miesi?ce).

 

Stawka jednostkowa na finansowanie Kosztów Operacyjnych (KO) przez 1 miesi?c dla
mikro i ma?ych przedsi?biorstw wynosi:

                                                   7 845,11 z? x ? FTE

Przyk?adowo, je?li liczba pe?nych etatów w ma?ej firmie wynosi 6, to maksymalna kwota
wsparcia wynosi:

7 845,11 z? x ?6 x 3 = 57 649,56 z?

 

Szczegó?owe informacje nt. kwoty dofinansowania liczonej stawk? jednostkow? znajduj?
si? w Regulaminie naboru.

 

Miejsce realizacji projektu: województwo dolno?l?skie 

 

V Poziom dofinansowania projektów

 

Pomoc udzielana jest w oparciu o sekcj? 3.1 Komunikatu Komisji pn. „Tymczasowe ramy
?rodków pomocy pa?stwa w celu wsparcia gospodarki w kontek?cie trwaj?cej epidemii COVID
– 19”, zwanym dalej Komunikatem.

 

Podstaw? udzielania wsparcia jest Rozporz?dzenie Ministra Funduszy i Polityki
Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w
ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej
gospodarki w zwi?zku z wyst?pieniem pandemii COVID-19.

W przypadku kosztów obj?tych ww. rozporz?dzeniem poziom dofinansowania wynosi do 100%
wielko?ci wsparcia z zastrze?eniem, ?e ca?kowita kwota pomocy dla jednego przedsi?biorcy w
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oparciu o ww. rozporz?dzenie COVID-19 nie mo?e przekroczy? równowarto?ci 800 tys. euro
brutto (zgodnie z sekcj? 3.1 Komunikatu).

 

VI Okres realizacji projektu

 

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji. Dotacja b?dzie bezzwrotna w przypadku utrzymania
dzia?alno?ci przedsi?biorstwa przez okres co najmniej 3 miesi?cy kalendarzowych licz?c od
miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w którym z?o?ono wniosek o wsparcie.

Beneficjent jest zobowi?zany z?o?y? wniosek sprawozdawczy ko?cowy w terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia, do którego zobowi?zany by? utrzyma? dzia?alno??.

 

VII Termin, miejsce i sposób sk?adnia wniosku o dofinansowanie oraz warunki formalne i
oczywiste omy?ki

 

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 ION w ramach niniejszego naboru w terminie:

od godz. 8:00 dnia 23.06.2020 r. do godz. 15:00 dnia 26.06.2020 r.

lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór. 

 

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. 

Wniosek powinien zosta? z?o?ony wy??cznie za po?rednictwem aplikacji Generator
Wniosków o dofinansowanie EFRR, dost?pnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/
we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie sk?ada wersji papierowej
wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Z?o?ona do ION wersja
papierowa wniosku o dofinansowanie nie b?dzie podlega? ocenie. 

Do wniosku o dofinansowanie nie b?dzie konieczne do??czenie jakiegokolwiek za??cznika.
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ION nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu
kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie z?o?onego w aplikacji Generator Wniosków
o dofinansowanie EFRR.

Wnioski wype?nione w j?zyku obcym (obowi?zuje j?zyk polski), nie b?d? rozpatrywane. 

Za dat? wp?ywu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje si? dat? skutecznego z?o?enia
(wys?ania) wniosku za po?rednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie
EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW nale?y
niezw?ocznie zg?osi? problem na adres email: maciej.syrek@dip.dolnyslask.pl 

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR s? uznawane
za z?o?one nieskutecznie i nie podlegaj? ocenie.

W przypadku z?o?enia (wys?ania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator
Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w og?oszeniu
o naborze, wniosek pozostawia si? bez rozpatrzenia.

Z?o?enie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR
oznacza potwierdzenie zgodno?ci wskazanej w nim tre?ci, w szczególno?ci o?wiadcze?
zawartych w dokumencie ze stanem faktycznym.

O?wiadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu s? sk?adane pod
rygorem odpowiedzialno?ci karnej za sk?adanie fa?szywych zezna? (z wy??czeniem
o?wiadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdro?eniowej, tj. o?wiadczenia
dotycz?cego ?wiadomo?ci skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek
o dofinansowanie projektu zawiera klauzul? nast?puj?cej tre?ci: „Jestem ?wiadomy
odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie fa?szywych o?wiadcze?”, która zast?puje pouczenie
ION o odpowiedzialno?ci karnej za sk?adanie fa?szywych zezna?.

Wnioskodawca ma mo?liwo?? wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania naboru
oraz na ka?dym etapie jego oceny. Nale?y wówczas z?o?y? do ION pismo z pro?b?
o wycofanie wniosku podpisane przez osob? uprawnion? (osoby uprawnione) do podejmowania
decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

ION zastrzega sobie mo?liwo?? wyd?u?enia terminu sk?adania wniosków o dofinansowanie lub
zmiany formy wniosku na inn? ni? wy?ej opisana. Decyzja w powy?szej kwestii zostanie
przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano og?oszenie.

ION przewiduje mo?liwo?ci skrócenia terminu sk?adania wniosków o dofinansowanie, w
przypadku, gdy warto?? dofinansowania z?o?onych wniosków osi?gnie pu?ap 150% alokacji
dla niniejszego naboru.

 

Forma i sposób komunikacji pomi?dzy ION i wnioskodawc?:

 8 / 13

Phoca PDF

mailto:maciej.syrek@dip.dolnyslask.pl
http://www.phoca.cz/phocapdf


Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

 

Wnioskodawca o?wiadcza, ?e zapozna? si? z form? i sposobem komunikacji z ION w trakcie
trwania naboru wskazanym w Regulaminie naboru i jest ?wiadomy skutków ich niezachowania
(w tym niedochowania wyznaczonych przez ION terminów), zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.  

Do post?powania w zakresie ubiegania si? o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania
nie stosuje si? ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post?powania administracyjnego, z
wyj?tkiem przepisów dotycz?cych wy??czenia pracowników organu i sposobu obliczania
terminów, chyba ?e ustawa wdro?eniowa stanowi inaczej.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 7b, art. 43 oraz art. 50 ustawy wdro?eniowej komunikacja
mi?dzy Wnioskodawc? a ION b?dzie odbywa?a si? elektronicznie za po?rednictwem Systemu
Naboru i Oceny Wniosków (zwany dalej SNOW) poprzez Modu? „Wiadomo?ci” w Generatorze
Wniosków o dofinansowanie EFRR (zwany dalej GWND), za wyj?tkiem pisemnej informacji o
negatywnej ocenie projektu, w tym przypadku wnioskodawca zobowi?zany jest z?o?y?
stosownej o?wiadczenie w formularzu wniosku. ION zastrzega, ?e w przypadku wyst?pienia
problemów natury informatycznej zast?pczo stosowana b?dzie komunikacja za pomoc? pisma,
o czym ION poinformuje na stronie internetowej DIP www.dip.dolnyslask.pl.

Komunikacja elektroniczna za po?rednictwem SNOW b?dzie odbywa?a si? w nast?puj?cy
sposób:

w momencie wys?ania wiadomo?ci przez ION, na wskazane we wniosku adresy e-
mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wygenerowane b?dzie
powiadomienie informuj?ce o wp?yni?ciu nowej wiadomo?ci do indywidualnej skrzynki
odbiorczej w Module „Wiadomo?ci” w GWND, na koncie u?ytkownika, z którego
wysy?any by? wniosek do ION;
wiadomo?ci wysy?ane do Wnioskodawcy b?d? automatycznie ustawione z ??daniem
potwierdzenia odbioru, potwierdzenie odbioru b?dzie dokonywane r?cznie przez
Wnioskodawc? i b?dzie poprzedza? wy?wietlenie wiadomo?ci do odczytu;
w przypadku braku odbioru wiadomo?ci przez Wnioskodawc?, na wskazane we
wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysy?ane
b?d? automatyczne powiadomienia, których celem b?dzie przypomnienie o
konieczno?ci odebrania pisma w Module „Wiadomo?ci” w GWND - pierwsze
powiadomienie zostanie wys?ane po 3 dniach od wys?ania wiadomo?ci, a w
przypadku dalszego braku odbioru zostanie wys?ane powtórne powiadomienie po 7
dniach od wys?ania wiadomo?ci;

??danie potwierdzenia odbioru oraz automatyczne (w tym powtórne) powiadomienia nie
zwalniaj? z obowi?zku dotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, tj. liczonego od dnia
nast?puj?cego po dniu wys?ania wezwania.

Wnioskodawca zobowi?zuje si? do odbioru korespondencji kierowanej do niego w ww. sposób. 

W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków w zakresie warunków
formalnych i/lub oczywistych omy?ek ION pozostawia wniosek bez rozpatrzenia zgodnie z
poni?szymi zasadami. 
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Oczywista omy?ka

Oczywista omy?ka powinna by? mo?liwa do poprawienia bez odwo?ywania si? do innych
dokumentów.

Oczywiste omy?ki to wszelkie omy?ki rachunkowe, pisarskie lub inne omy?ki, co do których nie
ma w?tpliwo?ci, ?e wynikaj? z niezamierzonej niedok?adno?ci, b??du lub przeoczenia.
Oczywista omy?ka musi by? widoczna dla ka?dego bez przeprowadzenia jakiejkolwiek
dog??bnej analizy, a jej poprawienie nie wywo?uje zmiany merytorycznej tre?ci przedstawionej
dokumentacji aplikacyjnej. 

Przyk?adem oczywistych omy?ek s?:

•         literówki, przekr?cenie, opuszczenie wyrazu, b??d logiczny, pisarski, niew?a?ciwe
u?ycie wyrazu;

•         b??dy rachunkowe (oczywiste do zidentyfikowania, np.: niew?a?ciwe zaokr?glenie kwot,
b??dnie umieszczony przecinek, omy?kowe przestawienie kolejno?ci cyfr);

•         dane niepe?ne, które wyst?puj? jako pe?ne w innych miejscach we wniosku o
dofinansowanie;

•         jednoznaczna do zidentyfikowania niespójno?? danych we wniosku;

•         b??dy w nazwach w?asnych.

DIP dokonuje poprawy oczywistej omy?ki z urz?du.

Warunki formalne

Warunki formalne - warunki odnosz?ce si? do kompletno?ci, formy oraz terminu z?o?enia
wniosku o dofinansowanie projektu, których weryfikacja odbywa si? poprzez stwierdzenie
spe?niania albo niespe?niania danego warunku.

Lista braków w zakresie warunków formalnych:

1)       Termin (bez mo?liwo?ci poprawy)

2)       Forma (bez mo?liwo?ci poprawy)

Niespe?nienie powy?szych warunków skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, bez
mo?liwo?ci wniesienia protestu.

W razie z?o?enia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w og?oszeniu o
naborze wniosek pozostawia si? bez rozpatrzenia
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VIII Zasady wyboru projektów

 

Nabór 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 zawarte s? w Regulaminie naboru.

 

IX Termin rozstrzygni?cia naboru

 

Rozstrzygni?cie naboru nast?pi po zako?czeniu procedury oceny formalno-merytorycznej.

Wyniki rozstrzygni?cia naboru zostan? opublikowane na stronie internetowej DIP
(www.dip.dolnyslask.pl), oraz na portalu Funduszy Europejskich
(www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista/listy projektów, które spe?ni?y kryteria wyboru z
wyró?nieniem projektów wybranych do dofinansowania. Ka?dy Wnioskodawca zostaje
powiadomiony pisemnie o zako?czeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygni?cia naboru to sierpie? 2020 r.

ION zastrzega sobie zmian? terminu rozstrzygni?cia naboru. Zmiany w zakresie terminu
rozstrzygni?cia naboru 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 naboru.
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XI Dokumentacja konkursowa

 

Regulamin naboru wraz z za??cznikami (pe?na dokumentacja) do O? priorytetowa 1, Dzia?anie
1.5, Podzia?anie 1.5.1, Typ 1.5.D znajduje si? na stronie ION - Dolno?l?skiej Instytucji
Po?rednicz?cej: www.dip.dolnyslask.pl. 

 

XII Kontakt

 

Pytania dotycz?ce aplikowania o ?rodki w ramach Dzia?ania 1.5, Podzia?ania 1.5.1, Typ 1.5.D
mo?na kierowa? poprzez:

 

Instytucja Organizuj?ca Konkurs (ION): 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

 

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie o naborze 1.5 D

Regulamin naboru 1.5 D
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Przyk?adowo wype?niony wniosek

Za??cznik nr 1 do regulaminu naboru - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z
instrukcj?

Za??cznik nr 2 do regulaminu naboru – Kryteria wyboru projektów

Za??cznik nr 3 do regulaminu naboru – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Za?. nr 3 do umowy o dofinansowanie – Obowi?zki informacyjne beneficjenta

Za?. nr 4 do umowy o dofinansowanie - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu
beneficjenta czynno?ci zwi?zanych z realizacj? Projektu w ramach SL2014

Za?. nr 5 do umowy o dofinansowanie - Zakres danych osobowych powierzonych do
przetwarzania

Za??cznik nr 4 do regulaminu naboruu - Lista sprawdzaj?ca

Za??cznik nr 5 do regulaminu naboru - Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych w
projektach

5.1 Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za rok 2018 - tabl. 32 Wybrane
aktywa i pasywa przedsi?biorstw niefinansowych o liczbie pracuj?cych 10 i wi?cej osób
prowadz?cych ksi?gi rachunkowe wed?ug liczby pracuj?cych w 2018 r.

5.2 Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za rok 2018 - tabl. 31. Przychody,
koszty i wyniki finansowe przedsi?biorstw niefinansowych o liczbie pracuj?cych 10 i wi?cej osób
prowadz?cych ksi?gi rachunkowe wed?ug liczby pracuj?cych w 2018 r.

5.3 Maksymalna kwota wsparcia w zale?no?ci od FTE oraz okresu utrzymania dzia?alno?ci
przez przedsi?biorc?

Za??cznik nr 6 do regulaminu naboru - Wykaz dokumentów do podpisania umowy o
dofinansowanie
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