Renata Granowska - Dyrektor DIP:
„Strefy
ekonomiczne,
to
kluczowy
element
zwiększający siłę przyciągania inwestorów. O ich
atrakcyjności decyduje oczywiście ich położenie,
dostępność mediów, czy infrastruktura transportowa,
ale także wsparcie ze strony lokalnych władz. Dzięki
wsparciu dotacji unijnych przygotowane zostaną
nowe, uzbrojone tereny inwestycyjne o atrakcyjnej
lokalizacji w bliskim sąsiedztwie głównych tras
komunikacyjnych. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się
na prowadzenie biznesu na tym terenie otrzymają
możliwość funkcjonowania w strefie ekonomicznej
i uzyskania ulg podatkowych.”

www.dip.dolnyslask.pl

Barometr DIP
maj 2018 (nr8)

„Tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców”
W dniu 08.05.2018r. został ogłoszony konkurs nr 1.3 AB - ZIT WrOF –
Termin naboru: od 02.07.2018 r. do 31.07.2018 r..
Schemat 1.3 A - Przygotowanie terenów inwestycyjnych.
Schemat 1.3 B - Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.
W zakresie infrastruktury służącej MŚP wsparcie otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania terenów
pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu.
„1.3.2 A,B - Rozwój przedsiębiorczości - konkurs ZIT WrOF”

„Spotkanie informacyjne dot. konkursu 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF”
19 czerwca 2018 r. ZIT WROF zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców
konkursu 1.3 AB ZIT WrOF: Przedstawienie zasad konkursu i dokumentacji konkursowej , informacje dotyczące
formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów, kryteria oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT
oraz informacje dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków (w tym zasady realizacji zamówień publicznych).
Formularz zgłoszeniowy

„Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO”
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje,
że od 25 maja 2018 r. Beneficjenci projektów realizowanych w ramach RPO WD są zobowiązani do
wykonywania wobec osób, których dane osobowe przetwarzają w związku z realizacją projektu obowiązków
wynikających z Rozdziału III RODO. Beneficjenci mogą zastosować własne wzory dokumentów, pod
warunkiem że spełniać będą wymogi wynikające z RODO.
„Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO”

.

„Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta - Zamówienia udzielane w ramach projektów”
Opracowany
przez
Instytucję
Koordynującą
Umowę
Partnerstwa,
dokument:
„Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów
polityki spójności 2014–2020”
Podręcznik został przygotowany w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
„Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020”

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”
W dniu 17 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. Komitet
Monitorujący zatwierdził zmiany w kryteriach wyboru projektów przyjętych poprzednimi uchwałami
komitetu, zmiany w Planach działań dla wszystkich osi EFS oraz zmiany w Regulaminie Komitetu
Monitorującego RPO WD 2014-2020.
„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”

„Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020„
10 maja 2018 r. uchwałą nr 5280/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014 2020).
„Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020”

