Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Projekty wybrane do dofinansowania (wyniki konkursu):

Lista projektów, które spe?ni?y kryteria wyboru– 24.01.2022 r.

Sk?ad KOP

Dokumenty do podpisania umowy:

Wykaz niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy - praktyczny poradnik

Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca informuje, ?e termin oceny merytorycznej wniosków
o dofinansowanie
w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21 zostaje wyd?u?ony do dnia 28
stycznia 2022 r.

Ocena formalna:

Lista projektów, które spe?ni?y kryteria oceny formalnej- 14.01.2022 r. aktualizacja

Lista projektów, które nie spe?ni?y kryteriów oceny formalnej- 14.01.2022 r. aktualizacja
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Lista projektów, które spe?ni?y kryteria oceny formalnej- 30.11.2021 r. aktualizacja
Lista projektów, które nie spe?ni?y kryteriów oceny formalnej- 30.11.2021 r. aktualizacja

Lista projektów, które spe?ni?y kryteria oceny formalnej- 29.10.2021 r.
Lista projektów, które nie spe?ni?y kryteriów oceny formalnej- 29.10.2021 r.

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

Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca informuje, ?e termin oceny formalnej wniosków
o dofinansowanie
w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21 zostaje wyd?u?ony do dnia 29
pa?dziernika 2021r.

Podsumowanie naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21
Ilo?? z?o?onych wniosków: 996 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 199 754 243,16* zł
Procent wykorzystanej alokacji: 494 %

*W tym 13 wniosków złożono na wartość 0,00 zł

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

Data publikacji: 31.05.2021 r.

Zmiany załączników 4 i 7 do Regulaminu konkursu!!! Prosimy
się z nimi zapoznać!
2 / 19
Phoca PDF

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21

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 konkurs wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

O? priorytetowa 1
Przedsi?biorstwa i innowacje

Dzia?anie 1.5
Rozwój produktów i us?ug w M?P

Poddzia?anie 1.5.1
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Rozwój produktów i us?ug w M?P – konkurs horyzontalny

Typ 1.5 D
Wsparcie dla M?P dotkni?tych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs
dotycz?cy zakupu ruchomych ?rodków trwa?ych i warto?ci niematerialnych
i prawnych

Termin naboru (sk?adania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 30.06.2021 r. do godz. 15.00 dnia 14.07.2021 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 1.5 Rozwój produktów i us?ug w M?P,
Poddzia?ania nr 1.5.1 Rozwój produktów i us?ug w M?P – konkurs horyzontalny, którego celem
szczegó?owym jest udzielenie wsparcia mikro, ma?ym i ?rednim przedsi?biorstwom
dotkni?tych skutkami epidemii COVID -19 w zakresie inwestycji produkcyjno – us?ugowych.

W RAMACH KONKURSU MO?LIWE S? DO REALIZACJI PROJEKTY dotycz?ce jedynie
zakupu ruchomych ?rodków trwa?ych (z wy??czeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji ?rodków
Trwa?ych) i/albo warto?ci niematerialnych i prawnych.

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza si? tak?e niezb?dne koszty wdro?enia zakupionych
warto?ci niematerialnych i prawnych w zwi?zku z inwestycj? (z wy??czeniem kosztów
ponoszonych w ramach tzw. cross-financingu, np. szkole?).

4 / 19
Phoca PDF

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Premiowane b?d? projekty, których dodatkowym efektem b?dzie:
a) przebran?owienie Wnioskodawcy, rozumiane jako rozpocz?cie prowadzenia dzia?alno?ci w
ramach innego dzia?u wg klasyfikacji kodów PKD ni? ten, w ramach którego wnioskodawca
obecnie prowadzi dzia?alno?? gospodarcz?, w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid

b) poszerzenie katalogu us?ug przedsi?biorstwa o nowy rodzaj us?ugi/ produktu, pozwalaj?cy
na dywersyfikacj? prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej w celu ochrony przed skutkami
pandemii Covid-19
-przez dywersyfikacj? nale?y rozumie? wprowadzenie w przedsi?biorstwie produktu/us?ugi,
która dotychczas nie by?a oferowana w przedsi?biorstwie;. znaczne ulepszenie
produktów/us?ug dotychczas oferowanych nie spe?nia warunku dywersyfikacji.

W zakresie lit a i b, spe?nienie kryteriów b?dzie weryfikowane przed rozliczeniem wniosku o
p?atno?? ko?cow? w oparciu o aktualn? ofert? przedsi?biorstwa lub inne ?ród?o informacji o
wprowadzeniu nowego produktu/us?ugi (np. wydruk ze strony internetowej, folder reklamowy)
oraz

– w przypadku przebran?owienia zwi?zanego z wpisem nowego PKD do rejestru – na
podstawie wpisów w rejestrach CEIDG, KRS lub REGON w przypadku spó?ek cywilnych

– w przypadku rozszerzenia oferty o now? us?ug? lub ulepszenia produktu/us?ugi dotychczas
oferowanych - na postawie o?wiadczenia beneficjenta.

Dodatkowe punkty w konkursie mog? uzyska? tak?e projekty, których realizacja zapewni efekt
ekologiczny poprzez:
1)
wsparcie instalacji odzyskuj?cych ciep?o odpadowe zgodnie z definicj? w dyrektywie
2012/27/UE;
2)
zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsi?biorstwie (w tym
modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie);
3)
wykorzystanie OZE (np. wymiana ?ród?a ciep?a na zasilane OZE, monta? paneli
fotowoltaicznych itp.);
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4)

wykorzystanie wód opadowych.

UWAGA:
1) Projekty musz? by? realizowane na obszarze województwa dolno?l?skiego.
2) ka?dy z wnioskodawców mo?e z?o?y? w tym konkursie tylko jeden wniosek o
dofinansowanie

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, ma?ego lub ?redniego 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)

posiada wpis do rejestru przedsi?biorców prowadzony w CEIDG lub KRS;

3)

wed?ug stanu na dzie? sk?adania wniosku dzia?alno?? gospodarcza nie by?a zawieszona;
Status „zawieszenia dzia?alno?ci gospodarczej” na dzie? z?o?enia wniosku b?dzie oznacza?
odrzucenie wniosku o dofinansowanie – kryterium niespe?nione. Ocena na podstawie
aktualnego dokumentu rejestrowego (CEIDG/KRS/wniosek o wpis/zmian? w KRS).

4)

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,
W przypadku braku w dokumencie rejestrowym przedsi?biorcy siedziby/ oddzia?u /miejsca
prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej na terenie woj. dolno?l?skiego, 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.
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5)

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 30% w porównaniu do ?redniorocznych obrotów (przychodów ze sprzeda?y) w roku
2020 r., w stosunku do 2019 r. w zwi?zku z zak?óceniami w funkcjonowaniu gospodarki na
skutek COVID-19.
Sposób wyliczenia spadku obrotów (przychodów ze sprzeda?y) przedstawiony jest w za?. nr 7
do Regulaminu konkursu.

6)

na dzie? z?o?enia wniosku nie zalega? z p?atno?ciami podatków i sk?adek na ZUS/KRUS .

7)

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,

8)

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,
Z mo?liwo?ci udzielenia pomocy wy??czeni s? wszyscy przedsi?biorcy, którzy znajdowali si? w
trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo znale?li si? w trudnej sytuacji po tym dniu z
przyczyn innych ni? wyst?pienie pandemii COVID-19. Informacje dotycz?ce sytuacji
przedsi?biorcy na dzie? 31 grudnia 2019 roku oraz informacje dotycz?ce sytuacji przedsi?biorcy
po 31 grudnia 2019 przedstawiane s? we wniosku o dofinansowanie

9)

nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania si? o wsparcie patrz pkt. 5 Regulaminu,

W ramach konkursu nie przewiduje si? realizacji projektów w partnerstwie.
Nie dopuszcza si? równie? realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

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
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Dolno?l?skiego na realizacj? Dzia?ania 1.5, Podzia?ania 1.5.1, Typ 1.5.D przewidziano:

18 754 390,00 EUR
(PLN 86 195 176,44 PLN*, kurs 4,5960 ** na stycze? 2022 r.)
* W tym zabezpiecza si? na procedur? odwo?awcz? 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.
** 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.

IV. Zasady finansowania projektu

Zgodnie z kryteriami wyboru i SZOOP RPO WD:

Minimalna warto?? wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 30 000 PLN
Maksymalna warto?? wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000 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”.

V. Poziom dofinansowania projektów

Poziom dofinansowania dla mikro, ma?ych i ?rednich przedsi?biorców wynosi do 80%
wydatków kwalifikuj?cych si? do obj?cia wsparciem, z zastrze?eniem, ?e:
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w przypadku, gdy podstaw? udzielenia pomocy b?dzie
1)

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 (nr
programu pomocowego SA.57015), ca?kowita kwota pomocy dla jednego przedsi?biorcy
(Przez jedno przedsi?biorstwo nale?y rozumie? przedsi?biorstwo powi?zane w rozumieniu art.
3 za?. nr I do Rozporz?dzenia Komisji (UE) nr 651/2014) w oparciu o ww. rozporz?dzenie
COVID-19 nie mo?e przekroczy? równowarto?ci 1.8 mln euro brutto (zgodnie z sekcj? 3.1
Komunikatu).
Zakres i zasady kumulacji pomocy udzielanej na podstawie sekcji 3.1 komunikatu Komisji
przedstawia dokument UOKIK „ZASADY KUMULACJI POMOCY Z POSZCZEGÓLNYCH
SEKCJI KOMUNIKATU KOMISJI”.

2)

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 ca?kowita kwota pomocy de minimis dla jednego przedsi?biorcy (Przez jedno
przedsi?biorstwo nale?y rozumie? przedsi?biorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 Rozporz?dzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013) 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 lub 100 000,00 EUR (w przypadku przedsi?biorstwa
prowadz?cego dzia?alno?? zarobkow? w zakresie drogowego transportu towarów).

W sytuacji gdy wnioskowana kwota dofinansowania spowoduje, i? otrzymanie pomocy
przekroczy ustanowiony limit obowi?zuj?cy dla „jednego przedsi?biorstwa”, wówczas projekt
nie b?dzie móg? uzyska? wsparcia w zakresie w jakim wnioskowano i koniecznym b?dzie
dokonanie korekty w celu utrzymania odpowiednich limitów.

Kwota pomocy udzielanej jako pomoc covid, de minimis b?dzie wy??cznie na nabycie
ruchomych ?rodków trwa?ych (z wy??czeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji ?rodków
Trwa?ych) i/lub warto?ci niematerialnych i prawnych.

UWAGA:
W ramach przedmiotowego konkursu przewiduje si? mo?liwo?? udzielania zaliczek do 90%
przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku wszystkich Beneficjentów, z zastrze?eniem, ?e
maksymalna wysoko?? jednej transzy zaliczki nie mo?e przekroczy? kwoty stanowi?cej 40%
dofinansowania projektu.
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VI. Okres realizacji projektu

Okres kwalifikowalno?ci wydatków dla projektu (lub jego cz??ci) rozpoczyna si? nie wcze?niej
ni? po z?o?eniu wniosku o dofinansowanie i nie wcze?niej ni? w dniu wskazanym jako
rozpocz?cie realizacji projektu oraz ko?czy si? w dniu zako?czenia realizacji projektu.

Szczegó?owe informacje na temat okresu kwalifikowalno?ci wydatków znajduj? si? w
Regulaminie Konkursu.

IOK rekomenduje przyj?? termin zako?czenia realizacji projektu do 30 czerwca 2023 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 IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:
od godz. 8:00 dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 dnia 14 lipca 2021 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.
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 IOK wersja papierowa wniosku
o dofinansowanie nie b?dzie podlega? ocenie.
IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu
kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie z?o?onego w aplikacji Generator Wniosków
o dofinansowanie EFRR.
Skany za??czanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR za??czników
b?d?cych kopiami dokumentów musz? by? potwierdzone „za zgodno?? z orygina?em”:
§ przez osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami
statutowymi lub za??czonym do wniosku pe?nomocnictwem – je?eli w?a?cicielem dokumentu
potwierdzanego „za zgodno??” jest Wnioskodawca, lub
§ przez w?a?ciciela dokumentu potwierdzanego „za zgodno??” nieb?d?cego Wnioskodawc? –
je?eli w?a?cicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodno??” jest podmiot inny ni?
Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizuj?cy projekt.
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 … 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.

Wnioski wype?nione w j?zyku obcym (obowi?zuje j?zyk polski), nie b?d? rozpatrywane.
Za dat? wp?ywu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje si? dat? skutecznego z?o?enia
wniosku za po?rednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.
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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 wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o
dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w og?oszeniu o konkursie,
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 (i za??cznikach, które stanowi? jego integraln? cz???) 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
IOK o odpowiedzialno?ci karnej za sk?adanie fa?szywych zezna?
Wnioskodawca ma mo?liwo?? wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu
oraz na ka?dym etapie jego oceny. Nale?y wówczas z?o?y? do IOK pismo z pro?b?
o wycofanie wniosku podpisane przez osob? uprawnion? (osoby uprawnione) do podejmowania
decyzji w imieniu Wnioskodawcy.
IOK zastrzega sobie mo?liwo?? wyd?u?enia terminu sk?adania wniosków o dofinansowanie 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.
IOK nie przewiduje mo?liwo?ci skrócenia terminu sk?adania wniosków o dofinansowanie.
Forma sk?adania wniosków okre?lona w tym punkcie Regulaminu obowi?zuje tak?e przy
sk?adaniu ka?dej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Forma i sposób komunikacji pomi?dzy IOK i Wnioskodawc?:

Wnioskodawca o?wiadcza, ?e zapozna? si? z form? i sposobem komunikacji z IOK w trakcie
trwania konkursu wskazanym w Regulaminie konkursu i jest ?wiadomy skutków ich
niezachowania (w tym niedochowania wyznaczonych przez IOK terminów), zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
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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 IOK 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
zako?czeniu oceny projektu. IOK zastrzega, ?e w przypadku wyst?pienia problemów natury
informatycznej zast?pczo stosowana b?dzie komunikacja za pomoc? pisma, o czym IOK
poinformuje na stronie internetowej DIP www.dip.dolnyslask.pl.

Forma z?o?enia wniosku o dofinansowanie projektu po poprawie na wezwanie IOK jest
to?sama z form? z?o?enia pierwszej wersji wniosku.

Komunikacja elektroniczna za po?rednictwem SNOW b?dzie odbywa?a si? w nast?puj?cy
sposób:
w momencie wys?ania przez IOK, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe
Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysy?ane 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 wys?any zosta?
wniosek do IOK;
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;
terminy dla wezwa? do uzupe?nienia i/lub poprawy wniosku o dofinansowanie
przekazane za po?rednictwem SNOW zarówno w przypadku, gdy dotycz? one
warunków formalnych, oczywistych omy?ek oraz wezwa? do uzupe?nienia i/lub
poprawy projektu w zakresie niespe?nienia kryteriów wyboru projektów licz? si? od
dnia nast?puj?cego po dniu ich wys?ania.

13 / 19
Phoca PDF

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

??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.

Nieprzestrzeganie wskazanej formy komunikacji (w szczególno?ci, gdy Wnioskodawca nie
odbierze przes?anego za pomoc? SNOW wezwania) oznacza? b?dzie:
negatywn? ocen? projektu w przypadku niespe?nienia przez projekt kryteriów wyboru
projektów;
pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w przypadku niespe?nienia
przez wniosek warunków formalnych i/lub niepoprawienia oczywistych omy?ek.

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 i 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 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 stycze? 2022 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 1.5 Rozwój produktów i us?ug w M?P, Poddzia?anie
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 – konkurs dotycz?cy zakupu ruchomych ?rodków
trwa?ych i warto?ci niematerialnych i prawnych.
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XII. Kontakt

Pytania dotycz?ce aplikowania o ?rodki w Dzia?aniu 1.5, Podzia?aniu 1.5.1, Typ 1.5 D 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
bezpo?rednio w siedzibie:

DIP - Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc?aw

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi - 1.5 D
Przykładowo wypełniony wniosek o dofinansowanie.

Dokumentacja konkursowa:

Og?oszenie o konkursie- aktualizacja 24.01.2022 r.
Og?oszenie o konkursie

Regulamin konkursu-

aktualizacja 24.01.2022 r.

Regulamin konkursu
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Pismo przewodnie dot. zmian– 24.01.2022 r.
Pismo przewodnie dot. zmian za??czników nr 4 i 7 Regulaminu konkursu – 21.06.2021

Za??cznik nr 1 do Regulaminu konkursu –Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Instrukcja wypełniania wniosku 1.5 D
Załącznik nr 1 do instrukcji – wskaźniki

Za??czniki do wniosku o dofinansowanie znajduj? si? na dole strony.

Za??cznik nr 2 do Regulaminu konkursu –Kryteria oceny projektów

Za??cznik nr 3 do Regulaminu konkursu –Wzór umowy o dofinansowanie
Za?. nr 3 do umowy o dofinansowanie –Harmonogram p?atno?ci
Za?. nr 4 do umowy o dofinansowanie –Wykaz dokumentów
Za?. nr 4.1 do umowy –O?wiadczenie dot. US
Za?. nr 4.2 do umowy –O?wiadczenie dot. ZUS
Za?. nr 4.3 do umowy – O?wiadczenia Beneficjenta
Za?. nr 5 do umowy o dofinansowanie –Obowi?zki informacyjne Beneficjenta
Za?. nr 5 do umowy o dofinansowanie –Obowi?zki informacyjne Beneficjenta
Za?. nr 6 do umowy o dofinansowanie –Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu
Beneficjenta czynno?ci zwi?zanych z realizacj? projektu w ramach SL2014
Za?. nr 7 do umowy o dofinansowanie –Zakres danych osobowych powierzonych do
przetwarzania
Za?. nr 8 do umowy o dofinansowanie –Klasyfikacja bud?etowa projektu
17 / 19
Phoca PDF

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Za?. nr 9 do umowy o dofinansowanie –Zasady kwalifikowalno?ci wydatków

Za??cznik nr 4 do Regulaminu konkursu –Wykaz za??czników do wniosku o dofinansowanie
Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie - aktualizacja 21.06.2021

Za??cznik nr 5 do Regulaminu konkursu –Lista sprawdzaj?ca
Za??cznik nr 6 do Regulaminu konkursu –Wykaz dokumentów do podpisania umowy o
dofinansowanie

Za??cznik nr 7 do Regulaminu konkursu –Sposób wyliczania spadku obrotów (przychodów
ze sprzeda?y)
Sposób wyliczania spadku obrotów (przychodów ze sprzeda?y – aktualizacja 21.06.2021

Za??czniki do wniosku o dofinansowanie:

COVID-19 uproszczony wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc - OBLIGATORYJNY
O?wiadczenie o wielko?ci pomocy COVID - OBLIGATORYJNY
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

- OBLIGATORYJNY

Załącznik A do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP
Załącznik B do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP
Załącznik C do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP
Prognoza sprzeda?y - OBLIGATORYJNY
Prognoza przychodów kosztów - OBLIGATORYJNY
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Wzór promesy kredytowej
Wzór promesy leasingowej
Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT
O?wiadczenie w zakresie OO? z instrukcj?
Deklaracja Natura 2000
O?wiadczenie rodzaj dzia?alno?ci - OBLIGATORYJNY

Wykaz za??czników do wniosku o dofinansowanie - aktualizacja 21.06.2021
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