
             Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu 
             naboru w ramach Działania 3.5 - Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny 
Schemat 3.5.A - Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła  
w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz  
z niezbędnymi przyłączeniami 
Schemat   3.5.B  -  Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych. 
Obowiązujący Wnioskodawców termin naboru dla tego konkursu: 30.04.2018r. 

.  

Barometr DIP  
marzec 2018 (nr6) 

Renata Granowska - Dyrektor DIP: 
Zależy nam na rozwoju przedsiębiorczości na 
Dolnym Śląsku. Dlatego pożyczkami zwrotnymi 
pragniemy zainteresować szczególnie nowych 
przedsiębiorców, którzy mają pomysł na 
biznes  i  borykają się z brakiem kapitału na 
rozwój, czy też  innowacje w swojej firmie, 
a  którzy nie otrzymaliby wsparcia w komercyjnych 
bankach. Ze względu na niskie koszty, a także na 
korzystniejsze niż rynkowe oprocentowanie, 
to  dobry sposób finansowania dla tych, którzy 
dopiero rozpoczynają swój biznes.  
Pożyczki są udzielane poprzez m.in. regionalnego 
pośrednika finansowego, który dobrze zna 
specyfikę  przedsiębiorczych Dolnoślązaków. 

 

http://www.dip.dolnyslask.pl/ 

Wysokosprawna kogeneracja 3.5  - Wydłużenie terminu naboru wniosków 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 

Wysokosprawna kogeneracja – wydłużenie terminu naboru do 30.04.2018 
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1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa V V

1.3 Rozwój przedsiębiorczości V

1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP V

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2018

PRZEDSIĘBIORSTWA 

INNOWACJE

NAZWA OSI 

PRIORYTETOWEJ

2018 - nabory

GOSPODARKA 

NISKOEMISYJNA
3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych V

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2018 

               13 marca 2018 r. zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  Zapraszamy do zapoznania się z  wprowadzonymi zmianami. 

             6,1 mln zł na preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku. 
             Maksymalna kwota oferowanej pożyczki to 80 tys. zł, a okres spłaty do 7 lat z oprocentowaniem na poziomie około  
             0,17% rocznie. 
28 marca 2018  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali 
pierwszą umowę na preferencyjne pożyczki dla osób chcących założyć swój własny biznes, z wyłonionym pośrednikiem finansowym – Funduszem 
Regionu Wałbrzyskiego.  
 
 
Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku 

Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej  
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