
Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

 

Wyniki ocen:

 

Ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (11.04.2017)

Wszystkie projekty znajdujące się na powyższej liście zostały rekomendowane do

dofinansowania.

Informacja o składzie KOP

 

Ocena formalna:

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej 1.4

C (29.03.2017)

 

RPDS.01.04.01-IP.01-02-211/16

 

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

og?asza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w  ramach

 

O? priorytetowa 1
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 Przedsi?biorstwa i innowacje

Dzia?anie 1.4

„Internacjonalizacja przedsi?biorstw”

Poddzia?anie 1.4.1

„Internacjonalizacja przedsi?biorstw –konkurs horyzontalny”

Schemat 1.4 C

Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i
mi?dzynarodowych 

 

 

 

Termin naboru (sk?adania wniosków):

od  godz. 8.00  dnia 02.01.2017 r. do godz. 15.00  dnia 24.01.2017 r.

I.  Rodzaj projektów podlegaj?cych dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegaj?cy na: 

1.  wsparciu procesu inwestycyjnego w regionie (np. rozwój zintegrowanego,
regionalnego systemu informacji n/t ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowanie
informacji, prezentacja stref aktywno?ci gospodarczej na zagranicznych targach
bran?owych);

1.  promocja gospodarcza regionu w celu przyci?gni?cia nowych inwestorów. Promocja
dopuszczalna jest w wymiarze krajowym i mi?dzynarodowym, w tym równie? poprzez
dzia?ania medialne (informacyjne, promocyjne, edukacyjne). 

W ramach powy?szego Schematu 1.4 C preferencje uzyskaj? projekty:
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- realizowane w partnerstwie;

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu

Projekty sk?adane w ramach konkursu :

rozporz?dzenia 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 (Dz. U. poz. 488)
nie b?d? obj?te pomoc? publiczn?, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie
zaakceptowanego 26 pa?dziernika 2015r. przez Zarz?d Województwa Dolno?l?skiego
Szczegó?owego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolno?l?skiego na lata 2014-2020

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

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy

beneficjentów:

jednostki samorz?du terytorialnego, ich zwi?zki i stowarzyszenia; 
jednostki organizacyjne jst;
Instytucje Otoczenia Biznesu ( IOB)

Wsparcie udzielane b?dzie beneficjentom, którzy posiadaj? co najmniej zak?ad lub odzia? w
granicach administracyjnych województwa dolno?l?skiego przynajmniej od momentu wyp?aty
?rodków/pomocy.

 

III.  ?rodki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w og?oszonym naborze (alokacja) wynosi:
równowarto?? 2 129 163 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 28.10.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 9 220 766
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.

 

IV.  Zasady finansowania projektu

Minimalna warto?? projektu dla Schematu 1.4 C – 10 tys. PLN 
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Maksymalna warto?? projektu dla Schematu 1.4 C -  4,5 mln PLN

 

V.  Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

do 85% ca?kowitych wydatków kwalifikowalnych

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, dofinansowanie może być udzielane

na podstawie rozporządzenia 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. W tym przypadku wielkość dofinansowania może

wynosić do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (z uwzględnieniem zasady

dot. całkowitej kwoty pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu

wynoszącej do 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych).

 

VI.  Okres realizacji projektu

1.  Pocz?tkiem okresu kwalifikowalno?ci wydatków jest 1 stycznia 2014 

Nale?y mie? na uwadze, i? Wnioskodawca rozpoczynaj?c projekt wcze?niej ni? po podpisaniu
umowy o dofinansowanie czyni to na w?asne ryzyko.

1. Wniosek Beneficjenta o p?atno?? ko?cow? musi zosta? z?o?ony do DIP nie pó?niej
ni? do 31 grudnia 2018 roku.

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 :

Forma:

Wnioskodawca wype?nia wniosek o dofinansowanie za po?rednictwem aplikacji – generator
wniosków o dofinansowanie EFRR -  dost?pnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i
przesy?a do DIP (Instytucji Organizuj?cej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

              od godz. 8.00 dnia 02.01.2017 r.  do godz. 15.00 dnia 24.01.2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wype?nienia i z?o?enia wniosku o dofinansowanie
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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. 

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 Wnioskodawcy (w
przypadku prokurenta wystarczaj?cy jest wypis z KRS) wraz z podpisanymi za??cznikami w
terminie:

 do godz. 15.00 dnia 24 stycznia 2017 r. 

Za dat? wp?ywu do DIP (IOK) uznaje si? dat? wp?ywu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z
art. 57 § 5 KPA, termin uwa?a si? w szczególno?ci 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.

 Papierowa wersja wniosku mo?e zosta? dostarczona osobi?cie lub kurierem 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 wraz z za??cznikami (je?li dotyczy) nale?y
z?o?y? w zamkni?tej kopercie, której opis zawiera nast?puj?ce informacje: 

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytu? projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

O? priorytetowa 1 Przedsi?biorstwa i innowacje
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Dzia?anie 1.4 Internacjonalizacja przedsi?biorstw

Poddzia?anie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsi?biorstw
– konkurs horyzontalny”

Schemat 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na
rynkach krajowych i mi?dzynarodowych 

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 … 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 wraz z za??cznikami powinien by? trwale spi?ty w kompletny dokument. Za??czniki
powinny by? ponumerowane zgodnie z list? za??czników przedstawion? we wniosku o
dofinansowanie.  

Wraz z wnioskiem nale?y dostarczy? pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony
wp?yw wniosku do DIP (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.

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.
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VIII.  Zasady wyboru projektów:

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 oceny formalnej i merytorycznej wszystkich
wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygni?cia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej
www.dip.dolnyslask.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
jako list? 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 maj 2017 r.

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  (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

XI.  Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z za??cznikami (pe?na dokumentacja) do Dzia?ania 1.4,
Poddzia?ania 1.4.1, Schematu 1.4 C znajduje si? na stronie Dolno?l?skiej Instytucji
Po?rednicz?cej: www.dip.dolnyslask.pl

XII.  Kontakt

Pytania  dotycz?ce  aplikowania  o  ?rodki  w  ramach  Dzia?ania 1.4, Poddzia?ania 1.4.1,
Schematu 1.4 C mo?na kierowa? poprzez :

-   e – maila: info.dip@umwd.pl

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

-   lub bezpo?rednio w siedzibie: 

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

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie - 1.4.1 C

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - 1.4.1 C

Załącznik nr 1 do instrukcji - lista wskaźników- 1.4.1 C

Regulamin konkursu - 1.4.1 C

Załącznik nr 1 do regulaminiu -  Wzór wniosku o dofiansowanie - 1.4.1 C

Załącznik nr 2 do regulaminiu -  Kryteria wyboru projeku - 1.4.1 C

Załącznik nr 3 do regulaminu - Umowa o dofinansowanie - 1.4.1 C

 

załącznik nr 3 do umowy

załącznik nr 5 do umowy

załącznik nr 6 do umowy

załącznik nr 7 do umowy

załącznik nr 8 do umowy

załączniki dodatkowe do umowy

1) Wykaz dokumentów do umowy

1a) Zestawienie skł. wynagrodzenia

1b) Składniki wynagrodzenia

1c) Oświadczenie dot US

1d) Oświadczenie dot ZUS

2) Oświadczenia Beneficjenta

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

Podr?cznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójno?ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 8 / 8

Phoca PDF

images/1.4C/Ogłoszenie_o_konkursie_1.4.1C.pdf
images/1.4C/Instrukcja_1_4_C_ostateczna.pdf
images/1.4C/wskaźniki_1_4_C_ostateczne.pdf
images/Wyniki_ocen/Regulamin_konkursu_1_4_1C.pdf
images/Wyniki_ocen/Regulamin_konkursu_1_4_1C.pdf
images/Wyniki_ocen/Zalacznik_nr_1_wzor_wniosku_1_4_C.docx
images/Wyniki_ocen/Zalacznik_nr_1_wzor_wniosku_1_4_C.docx
images/Wyniki_ocen/zalacznik_nr_3_kryteria_wyboru_projeku_1_4_C.pdf
images/Wyniki_ocen/zalacznik_nr_3_kryteria_wyboru_projeku_1_4_C.pdf
images/Wyniki_ocen/umowa_o_dofinansowanie_1_4_C.pdf
images/Wyniki_ocen/umowa_o_dofinansowanie_1_4_C.pdf
images/Wyniki_ocen/Zał_nr_3_Harmonogram_płatności.xlsx
images/Wyniki_ocen/Zał_nr_5_obowiązki_info_promo.pdf
images/Wyniki_ocen/Zał_nr_6_wykaz_osób.docx
images/Wyniki_ocen/Zał_nr_7_zakres_danych.docx
images/Wyniki_ocen/Zał_nr_8_Klasyfikacja_budżetowa_projektu.xlsx
images/Wyniki_ocen/1Załącznik-Wykaz-dokumentów-.doc
images/Wyniki_ocen/1a_Zestawienie_skł._wynagrodzenia.xlsx
images/Wyniki_ocen/1b_Składniki_wynagrodzenia.xlsx
images/1c_Oświadczenie_dot_US.docx
images/1d_Oświadczenie_dot_ZUS.docx
images/Wyniki_ocen/2_OŚWIADCZENIA_BENEFICJENTA.doc
pobierz-publikacje.html
skorzystaj/pobierz-wzory-dokumentow.html
http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

