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Wrocław dnia 28 luty 2018 r. 

Szanowni Państwo, 

Dnia 28 lutego 2018 r.  w  Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs  na 
dofinansowanie projektów: 

 

Schemat 1.2 D 

Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu.  

Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – IOB 

 

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu: 

W ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej dla 
świadczenia specjalistycznych usług laboratoryjnych, w tym uruchomienie specjalistycznych 
laboratoriów i powierzchni badawczych dla przedsiębiorstw – wraz z wyposażeniem. 

Przez infrastrukturę badawczo-rozwojową (infrastrukturę B+R) rozumie się: 

 pomieszczenia, aparaturę naukowo-badawczą , sprzęt i inne niezbędne wyposażenie oraz 
wartości niematerialne i prawne, niezbędne i wykorzystywane jedynie do realizacji prac 
badawczo-rozwojowych służących tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług; 
ukierunkowane na wykonywanie zleconych prac badawczych i/lub udostępnianie w formie 
dzierżawy lub najmu. 

Wsparcie infrastruktury IOB możliwe będzie pod warunkiem, że inwestycje infrastrukturalne:  

 stanowią uzupełnienie istniejących zasobów,  

 są niezbędne do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych (specjalistycznych),  

 są uwarunkowane zapotrzebowaniem firm na stworzenie tej infrastruktury, 

 umożliwią redukcję kosztów poszczególnych przedsiębiorstw związanych z 
zakupem/utworzeniem podobnej infrastruktury, inkubacji przedsiębiorstw i dalszego 
prowadzenia prac B+R. 
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II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie 

 IOB, w tym organizacje pozarządowe. 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów; 

 Konkurs horyzontalny -  ponad 17,3 mln zł. 

IV. Zasady finansowania projektu 

 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 15 mln zł. 

 Projekty muszą być realizowane na obszarze województwa dolnośląskiego. 

  Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie. 

V. Poziom dofinansowania projektów 

 Kwota pomocy przyznana będzie zgodnie z § 7 i § 8 rozporządzenia w sprawie pomocy na 

infrastrukturę lokalną na: koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe  oraz wartości 

niematerialne i prawne . 

Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem 

operacyjnym z inwestycji (przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie może przekraczać 85% 

wydatków kwalifikowalnych). 

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante na podstawie rozsądnych prognoz albo 

przy użyciu mechanizmu wycofania. 

 Wydatki nieobjęte rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną  

finansowane będą na podstawie rozporządzenia de minimis.   

 Wydatki kwalifikowalne możliwe do finansowania na podstawie ww. rozporządzenia: 

 wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu, 

 wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z 

zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę, 
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VI. Okres realizacji projektu: 

 Termin zakończenia realizacji projektu do 31.12.2020 r. 

 Końcem okresu kwalifikowalności wydatków jest 31.12.2023 r. 

VII. Termin naboru – składania wniosków:  

 od godz. 8.00 dnia 4.04.2018 r.  do godz. 15.00 dnia 30.05.2018 r. 

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Schematu 1.4.A można kierować poprzez: 

 e - maila: info.dip@umwd.pl  

 telefon: 71 776 58 12;  71 776 58 13; 71 776 58 14 

 lub w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, Wrocław 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: 

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/970-schemat-

1-2-d-rozwoj-i-profesjonalizacja-oferty-wsparcia-proinnowacyjnego-otoczenia-biznesu-projekty-w-

zakresie-uzupelnienia-infrastruktury-b-r-iob.html    
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