Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Wrocław 05.07.2018r

Dział Informacji i Promocji

Zajmujemy się realizacją zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą którą jest Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zwaną
dalej RPO WD oraz pozyskiwaniem i realizacją projektów zewnętrznych finansowanych z funduszy unijnych.

• organizacja i realizacja naboru wniosków o dofinansowanie,
• ocena formalna i merytoryczna wniosków,
• podpisywanie umów z beneficjentami,
• rozliczanie projektów,
• płatność dla beneficjentów,
• kontrola realizacji projektów,
• udzielanie informacji w zakresie procedury naboru, oceny i wyboru
wniosków o dofinansowanie.

• Działanie 1.5
• Rozwój produktów i usług MŚP
• Główne cele:
 wdrożenie innowacji produktowych, procesowych,
marketingowych i organizacyjnych w MŚP
 rozwój/rozbudowa MŚP, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny/urządzenia oraz
sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych produktów/usług
Ocenie podlegać będzie, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej lub
procesowej.
Do oceny kryterium przyjmuje się definicję zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce
nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.
• innowacja produktowa - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące
ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia.
• innowacja procesowa - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji
lub dostawy.

przedsiębiorstwo średnie
•

mniej niż 250 pracowników oraz
roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR

przedsiębiorstwo małe
•

mniej niż 50 pracowników oraz
roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR

mikroprzedsiębiorstwo
•

mniej niż 10 pracowników oraz
roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln EUR.

Kryteria te dotyczą przedsiębiorców niezależnych, tj. niepowiązanych, w rozumieniu ww. Załącznika do Rozporządzenia,
kapitałowo lub osobowo z innymi przedsiębiorstwami (art 3).
Powyższe kryteria muszą być spełnione przez dwa kolejne lata obrachunkowe, aby przedsiębiorca mógł wykazać się
statusem MŚP (art. 4).
Poza nielicznymi wyłączeniami, przedsiębiorca, u którego ponad 25% udziałów lub praw głosu wykonuje skarb państwa, nie
może być uznany za małe lub średnie przedsiębiorstwo, bez względu na faktyczny poziom zatrudnienia, wartość przychodów
czy bilansu (art 3 ust. 4).

Działanie 1.5 – Rozwój produktów i usług MŚP

Schemat 1.5 A –

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:
– wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług:
– dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego
lub sposobu świadczenia usług

Alokacja

5 000 000€
21 567 500 PLN

Data ogłoszenia
konkursu

Termin rozpoczęcia
składania wniosków:

25.06.2018

25.07.2018

Jeden Wnioskodawca w ramach danego naboru może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie !
Rozpoczęcie prac może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

PROJEKTY dotyczące jedynie zakupu ruchomych środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych.
•

zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, dopuszczalne
wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach tego konkursu wyniosą:
- min. 100 tyś zł,
- max. 1 mln zł.

•

Poziom dofinasowania dla mikro i małych przedsiębiorców wynosić będzie:

- do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem
•

Dla średnich przedsiębiorców wynosić będzie:
- do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

Działanie 1.5 – Rozwój produktów i usług MŚP

Schemat 1.5 B –

Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R
w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienie masowej produkcji
w przedsiębiorstwach) wynikających z Działania 1.2
(wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw)

Alokacja

13 000 000€
56 075 500 PLN

Data ogłoszenia
konkursu

Termin rozpoczęcia
składania wniosków:

01.06.2018

02.07.2018

Jeden Wnioskodawca w ramach danego naboru może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie !
Rozpoczęcie prac może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Wdrożenie wyników prac B+R w projekcie musi być efektem prac B+R przeprowadzonych/przeprowadzanych
przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie w efekcie podpisania umowy przez tego Wnioskodawcę
w konkursach ogłoszonych w Działaniu 1.2 RPO WD 2014-2020.

•

zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, dopuszczalne
wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach tego konkursu wyniosą:
- min. 100 tyś zł,
- max. 8 mln zł.

•

Poziom dofinasowania dla mikro i małych przedsiębiorców wynosić będzie:

- do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem
•

Dla średnich przedsiębiorców wynosić będzie:
- do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

Załącznik do Uchwały nr 78/18
Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków
o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP (Instytucji Ogłaszającej
Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie:

Schemat 1.5 A

Schemat 1.5 B

od godz. 8.00 dnia 25.07.2018r.

od godz. 8.00 dnia 02.07.2018r.

do godz. 15.00 dnia 03.08.2018r.

do godz. 15.00 dnia 31.08.2018r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w czasie trwania naboru wniosków.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku (bez załączników), opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną
osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy.
Za datę wpływu do DIP/IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za
zachowany, jeżeli przed jego upływem 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. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany
został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016 -2025, którym została Poczta Polska SA.

Wybór projektów do dofinansowanie następuje w trybie konkursowym.
Konkurs przebiega w następujących etapach:

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie
Wnioskodawca musi złożyć wniosek wyłącznie w wersji elektronicznej wypełniony za pomocą
Generatora Wniosków o dofinansowanie (https://snow-dip.dolnyslask.pl/).

2.

Ocena formalna – jest przeprowadzana w terminie do 60 dni kalendarzowych.

3.

Ocena merytoryczna – jest przeprowadzana w terminie do 55 dni kalendarzowych od dnia
zakończenia oceny formalnej wszystkich złożonych w danym naborze wniosków.

4.

Rozstrzygnięcie konkursu – do 14 dni po zakończeniu oceny merytorycznej wszystkich projektów
w danym konkursie,

Kontakt ze wsparciem merytorycznym: DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA pn.-pt. 07:30 - 15:30 tel. (71) 776-58-13, (71) 776-58-14
Kontakt ze wsparciem technicznym: pn.-pt. 07:30 - 15:30 tel. (71) 776-58-08

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Czy przystosowanie pomieszczenia do instalacji środka trwałego kupowanego w ramach projektu tj. prace modernizacyjne, które
są poniżej 25% wartości kosztów kwalifikowalnych także będą kwalifikowalne?
Proszę o informację czy na wydatki kwalifikowane może się składać również wydatek ponoszony w związku
z dostosowaniem pomieszczeń w którym miałby się znajdować zakupiony sprzęt. Mam na myśli wydatki na dostosowanie do
wymogów Sanepidu.
Czy w ramach projektu 1.5 A mogą być kwalifikowane wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem.
NIE – Konkurs dot. jedynie zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Finansowanie inwestycji z leasingu z opcją wykupienia: czy możliwa jest konstrukcja budżetu jako raty leasingowe
i wykup na zakończenie projektu. Czy kwalifikowalne będą kwoty rat leasingowych i wykupu.
TAK - jeżeli wykup będzie równy co raty leasingowe,
NIE - jeżeli wartość wykupu będzie powiększona o odsetki to już takiej możliwość nie ma i nie będzie to kwalifikowalne
Czy gwarancja finansowania wkładu własnego w projekt może pochodzić od wspólnika spółki?
Jeżeli tak, to jaką powinna przyjąć formę?
TAK – do wniosku o dofinansowanie projektu należy załączyć dokumenty księgowe za 3 ostatnie lata prowadzone dla spółki.
W przypadku braku prowadzenia takiej księgowości, należy załączyć dokumenty księgowe (bądź PITy) każdego ze wspólników
lub dokumenty księgowe lub finansowe potwierdzające gwarancję realizacji wartości projektu ( Saldo konta, promesa
leasingowa, promesa kredytowa)
Czy w ramach RPO 1.5.1 A (aktualny nabór) można wnioskować o:
Zakup usługi zaprojektowania urządzenia, zakup usługi wykonania urządzenia które będzie innowacyjne i będzie posiadało
niezbędne zgody, certyfikaty itp., w ramach wnioskowania należy udowodnić innowacyjność zakupionego sprzętu, w jaki sposób?
W tym przypadku mamy dwa warianty - To zależy od informacji zawartej na fakturze:
Jeżeli będzie przyjęte jako zakup praw autorskich – będzie to koszt kwalifikowalny,
Jeżeli będzie przyjęte jako zakup usługi – będzie to koszt nie kwalifikowalny ponieważ - Konkurs dot. jedynie zakupu ruchomych
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Sposób opisania czy zakupiony sprzęt będzie innowacyjny leży po stronie wnioskodawcy i powinien zostać opisany we wniosku
o dofinansowanie.

Dziękuję za uwagę
Zapraszamy do kontaktu:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
tel. 71 776 58 14
71 776 58 13
71 776 58 12

info.dip@umwd.pl
www.dip.dolnyslask.pl

