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Renata Granowska - 
Dyrektor DIP: 
"Doświadczenia i efekty 
wykorzystania dotacji są 
widoczne już w wielu 
miejscach na Dolnym Śląsku. 
Zależy nam na tworzeniu 
warunków dla  dolnośląskiego 
ekosystemu innowacji 
wspieranego przez dotacje 
unijne.’’ 

Informacja o ilości złożonych wniosków w konkursie 1.5B 
„ Rozwój produktów i usług w MŚP” – konkurs 
horyzontalny. 
Liczba zarejestrowanych wniosków:  31 szt. 
Wnioskowana kwota dofinansowania:  33 957 712,40 zł 
Procent wykorzystanej alokacji: 60,56% 

Konferencja „ Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces.” 
 

5 października 2018r. w hotelu Scandic we Wrocławiu odbyła się konferencja organizowana  
przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.  

Na panelu dyskusyjnym  przedsiębiorcy, samorządowcy oraz przedstawiciele Instytucji Otoczenia Biznesu dzielili się wiedzą  
i doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji projektów refundowanych z funduszy unijnych. 

 

Relacja z Konferencji DIP  Newsletter z Konferencji DIP 

Zaktualizowany  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020  
Nowa wersja została zatwierdzona przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego dnia 31 października 2018r. 
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1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa V V
1.3 Rozwój przedsiębiorczości V
1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw V

V

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2019

PRZEDSIĘBIORSTWA 

i INNOWACJE

2019 - nabory

GOSPODARKA 

NISKOEMISYJNA

NAZWA OSI 

PRIORYTETOWEJ
DZIAŁANIE

3.3 Efektywność energetyczna                       

w budynkach użyteczności publicznej                            

i sektorze mieszkaniowym
V V

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok  2019r. 

KONKURSY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW DOT. ZWALCZANIA EMISJI KOMINOWEJ 
 

W dniu 31.10.2018r. DIP ogłosiła trzy nabory pn. "Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne 
źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej- projekt grantowy". 

Celem konkursów będzie udzielenie grantów umożliwiających wymianę wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła. Zastosowanie formuły projektów grantowych pozwoli wykorzystać doświadczenie podmiotów  

uprawnionych do pełnienia funkcji Grantodawców. Efektem projektów ma być zmniejszenie emisji CO2 i innych  
zanieczyszczeń powietrza oraz znaczne zwiększenie oszczędności energii w ramach gospodarki niskoemisyjnej. 

 
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 
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