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I . Informacje ogólne 

1. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do 

osiągnięcia celów RPO WD oraz celów Działania 1.3 określonych w SZOOP RPO WD, do których należy w 

szczególności ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP1.  

Nabór w trybie konkursowym skierowany do Wnioskodawców realizujących projekty na terenie 

Aglomeracji Wałbrzyskiej określonym w Strategii ZIT AW.  

W skład Aglomeracji Wałbrzyskiej wchodzą Gminy: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina 

Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna 

Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska 

Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina 

Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, 

Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów. Wsparciem w ramach ZIT AW objęte są w całości powiaty: świdnicki, 

wałbrzyski, Miasto Wałbrzych oraz częściowo powiaty kamiennogórski i kłodzki.   

Jeden Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.  

2. Wszystkie terminy realizacji czynności określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli nie wskazano 

inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo 

wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy.  

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę postanowień 

Regulaminu.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

zasady wynikające z RPO WD, SZOOP RPO WD, a także odpowiednich przepisów prawa unijnego i 

krajowego.  

5. W przypadku niezgodności pomiędzy przepisami prawa a niniejszym Regulaminem, stosuje się 

obowiązujące przepisy prawa.   

6. Stosownie do art. 50 ustawy wdrożeniowej do postępowania w zakresie ubiegania się o 

dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących 

                                                           
1 Tj. mikroprzedsiębiorstwami, małymi przedsiębiorstwami i średnimi przedsiębiorstwami- w rozumieniu art. 2 Załącznika nr I do rozporządzenia 

651/2014. 
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wyłączenia pracowników organu i sposobu obliczania terminów, chyba że ustawa wdrożeniowa stanowi 

inaczej.  

7. Zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego, w przypadku operacji obejmującej 

inwestycję w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, trwałość projektów współfinansowanych ze 

środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w 

przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub 

miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta, a w przypadku, gdy przepisy regulujące 

udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas 

stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.  

8. Działanie może być objęte pomocą de minimis zgodnie z rozporządzeniem de minimis. Pomoc de 

minimis ma nieznaczny wpływ na wymianę handlową i nie zagraża zakłóceniem konkurencji. Z tego 

również względu nie podlega procedurze zgłoszenia do Komisji Europejskiej. 

Przez płatność końcową należy rozumieć wypłacenie kwoty obejmującej część wydatków 

kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, 

przekazanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności, na rachunek bankowy Beneficjenta, a w 

pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową (np. wniosek rozliczający 

zaliczkę).  

II. Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs: 

Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w 

ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW. 

Zadania związane z naborem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 

23A, 58-300 Wałbrzych, zgodnie z porozumieniem nr DEF-Z/985/2015 z 12.06.2015 r. zawartym 

pomiędzy IZ RPO WD 2014-2020/IZ a ZIT AW. 

III. Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu: 

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 

RPO WD 2014-2020, określone dla Działania 1.3, Poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW, 

którego celem szczegółowym jest ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP .  

 

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY W RAMACH SCHEMATU:   

1.3.A  Przygotowanie terenów inwestycyjnych. 
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Poprzez tereny inwestycyjne rozumie się wyłącznie tereny przeznaczone pod prowadzenie działalności 

gospodarczej (np. mogą to być tereny inwestycyjne zlokalizowane w strefach ekonomicznych czy też 

oferowane przez gminy i przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod 

działalność gospodarczą, w tym usługi turystyczne). 

W zakresie infrastruktury służącej MŚP wsparcie otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania 

terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu, 

np.:  

 uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne; badania 

geotechniczne, archeologiczne; rozbiórka; usuwanie zarośli, krzewów, drzew; wywóz odpadów; 

niwelacja terenu; wymiana ziemi);  

 kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu2 (np. kompleksowe wyposażenie w sieci: 

elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną sanitarną/deszczową, ciepłowniczą i 

telekomunikacyjną lub dozbrojenie terenu w brakujące media);  

 budowa nowych lub adaptacja (przebudowa, rozbudowa) istniejących budynków, np. hal 

produkcyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu);  

 zakup gruntu w celu stworzenia i uzbrojenia terenów pod inwestycje (wyłącznie jako 

uzupełniający element projektu);  

 budowa, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej3 (wyłącznie jako 

uzupełniający element projektu4) – niekwalifikowalne są wydatki na zewnętrzną infrastrukturę 

komunikacyjną;  

 działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach 

inwestycyjnych na terenie województwa (wyłącznie jako uzupełniający element projektu i w 

zakresie związanym z jego realizacją).  

                                                           
2 Zgodnie z definicją „uzbrojenia terenu” zawartą w art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.): przez „uzbrojenie 

terenu” należy rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie 

pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 

elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych) (Dz.U. z 1997 r, Nr 115 poz. 741, z późn. zm.).   

3 Zgodnie z definicją dróg wewnętrznych zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 r.  poz. 1440, z późn. zm.): Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place 

przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie 

drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.  
4 W związku z zapisami załącznika nr 7 do SZOOP, wskazującymi % wydatków niekwalifikowalnych w tym 

zakresie, uzupełniający charakter tego elementu projektu będzie weryfikowany podczas oceny projektu 

przy ogólnym kryterium formalnym „Zgodność z limitami dla określonych kategorii kosztów”. 
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Tereny objęte projektem muszą być przeznaczone pod działalność produkcyjną lub usługową (zgodnie z 

postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu5 6), z wyłączeniem możliwości lokowania  wielkopowierzchniowych 

sklepów (powyżej 400 m2) i obiektów mieszkaniowych7.  

Projekty mogą dotyczyć tworzenia nowej strefy inwestycyjnej lub poszerzania / rozbudowy strefy już 

istniejącej poprzez przyłączenie do niej innych działek.   

Dopuszcza się projekty dotyczące terenów inwestycyjnych obejmujących przylegające do siebie działki, 

działki sąsiadujące (np. przedzielone drogą) lub terenów obejmujących działki rozproszone, 

zlokalizowane w kilku miejscach gminy.   

Wnioskodawca jest zobowiązany – ze środków własnych lub w ramach projektu komplementarnego 

finansowanego ze środków EFRR8 – zapewnić właściwy dostęp do terenów inwestycyjnych (tj. 

zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną włączającą teren w istniejącą sieć transportową – drogową lub 

kolejową).   

Projekty nie mogą powielać już istniejącej infrastruktury, chyba że limit dostępnej powierzchni o 

podobnych parametrach na terenie danej gminy został wyczerpany.  

Nieosiągnięcie pełnego poziomu obłożenia terenów inwestycyjnych na koniec okresu trwałości projektu 

będzie skutkowało zgodnie z zasadą proporcjonalności odpowiednim zwrotem środków pomocowych. 

 

Preferencyjnie traktowane będą:   

• projekty realizowane na nieużytkach9, terenach zdegradowanych10, terenach zlokalizowanych w 

pobliżu inwestycji transportowych;  

• projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, który znajdzie się na 

wykazie IZ RPO WD (projekt powinien być uwzględniony na liście B w programie rewitalizacji  

                                                           
5 Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  

2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn.zm.).  

6 W sytuacji, gdy teren nie został jeszcze ujęty w planie, dopuszcza się przedstawienie przez wnioskodawcę uchwały 

gminy o przystąpieniu do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub o przystąpieniu do 

zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

7 Przez „obiekty mieszkaniowe” należy rozumieć budynki mieszkalne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (czyli budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalne jednorodzinne). Wyłączeniu nie 

podlegają budynki zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu ww. rozporządzenia), jeśli służą prowadzeniu 

działalności gospodarczej MŚP.  

8 Projekty obejmujące budowę/przebudowę/modernizację dróg lokalnych w celu udostępnienia terenów 

inwestycyjnych są możliwe do realizacji w ramach działania 6.3 RPO WD, schemat 6.3.C, na warunkach tam 

określonych.  

9 Za nieużytek uznaje się obszar zaklasyfikowany do takiej kategorii w ewidencji gruntów i budynków.  

10 Za tereny zdegradowane uznaje się obszary powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie..   
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obowiązującym na dzień składania wniosku o dofinansowanie i ujętym w wykazie programów 

rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD);  

• projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.  

Wszystkie przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu). Sfinansowana w 

ramach projektu, szeroko rozumiana infrastruktura (w tym technologie i systemy informacyjno-

komunikacyjne) ma zwiększać dostępność i eliminować bariery dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

być zgodna z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” zwłaszcza w zakresie stosowania standardów 

dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020. 

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ produktów projektu na zasadę 

niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność). Jeżeli Wnioskodawca 

uznaje, że jego projekt ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taką deklarację wraz z 

uzasadnieniem powinien zawrzeć w treści wniosku o dofinansowanie. Neutralność produktu projektu 

musi wynikać wprost z zapisów wniosku o dofinansowanie.  

Należy także zwrócić uwagę na to, iż o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji świadczy także 

zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamówieniach publicznych klauzul społecznych 

(dotyczących osób z niepełnosprawnościami) a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami 

strona internetowa. Nie zwalnia to jednak Wnioskodawcy z konieczności dostosowania infrastruktury i 

wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy zapoznać się z zapisami „Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w  ramach funduszy unijnych na 

lata 2014–2020” oraz materiałami znajdującymi się na stronie internetowej: 

www.power.gov.pl/dostepnosc oraz w zakładce Dowiedz się więcej o Programie -> Poznaj Fundusze 

Europejskie bez barier znajdującej się na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/o-

projekcie/poznaj-fundusze-europejskie-bez-barier/, w tym z Poradnikiem opublikowanym przez 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. Ponadto zwraca się uwagę, że obowiązują również 

nowe przepisy prawa krajowego w zakresie dostępności, tj. ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która nakłada obowiązek 

spełnienia przez podmioty publiczne wymagań w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i 
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aplikacji mobilnych zgodnie z wymogami zawartymi w ust. 1 art. 5. Przedmiotowa ustawa odwołuje się 

do standardów WCAG 2.1 AA i rozszerza wymagania zawarte w „Standardach dostępności dla polityki 

spójności 2014-2020”, będące załącznikiem nr 2 do ww. wytycznych (standardy te dotyczyły WCAG 2.0 

AA). Ponadto obowiązuje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, która nakłada również inne obowiązki skierowane przede wszystkim do 

podmiotów sektora finansów publicznych dotyczące m.in. dostępności architektonicznej. Wymienione 

minimalne wymogi stanowią uzupełnienie wymogów stawianych w załączniku nr 2 do „Wytycznych w 

zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. 

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektów są:  

072 Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty) 

 

IV. Typy wnioskodawców/beneficjentów:  

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:  

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

• jednostki organizacyjne jst;  

• specjalne strefy ekonomiczne (SSE);  

• instytucje otoczenia biznesu (IOB).  

Zgodnie z SZOOP RPO WD:  

Instytucje Otoczenia Biznesu – bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na 

rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na 

cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. 

Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia 

usług na rzecz sektora MŚP.  

UWAGA: 

Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym pn. „IOB jako podmiot uprawniony (jeśli dotyczy)” 

Wnioskodawca powinien potwierdzić poprzez zapisy w odpowiednich dokumentach rejestrowych (typu 

statut), że charakter prowadzonej przez niego działalności jest zgodny z treścią wyżej przytoczonej 

definicji oraz udokumentować prowadzenie takiej działalności w okresie co najmniej jednego 

zamkniętego roku obrotowego przed dniem ogłoszenia konkursu11. 

 

UWAGA:  

                                                           
11 Zamknięty rok obrotowy należy rozumieć w świetle przepisów  o rachunkowości. W przedmiotowym konkursie zamknięty rok obrotowy 

odnosi się do 2020 r. 
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Do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie: 

1) oświadczenia o zamiarze posiadania co najmniej zakładu lub oddziału w granicach 

administracyjnych województwa dolnośląskiego (tylko w przypadku braku w dokumencie 

rejestrowym przedsiębiorcy siedziby/ oddziału /miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

na terenie woj. Dolnośląskiego), oraz  

2) oświadczenia o realizacji projektu/inwestycji na terenie ZIT AW (tylko w przypadku braku w 

dokumencie rejestrowym przedsiębiorcy siedziby/ oddziału /miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej na terenie ZIT AW).  

Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy 

wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej zakładu lub 

oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz potwierdzającego realizację 

projektu/inwestycji na terenie ZIT AW. 

V. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:  

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym dla  RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na 

realizację Działania 1.3, Podziałania 1.3.4, przewidziano:  

W ramach Schematu 1.3 A 

895 000 EURO 

(4 097 489 PLN  kurs obowiązujący w sierpniu 2021 r.: 1 Euro = 4,5782 zł) 

Ze względu na ogólne kryterium formalne oceny projektów „Maksymalna kwota dofinansowania 

projektu” wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania nie może przekroczyć alokacji 

przeznaczonej na konkurs. 

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota 

dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.  

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie 

rozpatrywane protesty w ramach poddziałania.  

Zgodnie z SZOOP RPO WD maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:  
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- Schemat 1.3 A – 10 mln PLN  

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2023.  

Końcem okresu kwalifikowalności wydatków jest 31.12.2023.  

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, 

wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być 

późniejszy niż 30 czerwca 2023 roku (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od 

beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).  

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.  

Nie przewiduje się stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków.  

Możliwość zaliczki: 

do 90 % przyznanej kwoty dofinansowania EFRR przy czym maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki 

nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40% dofinansowania projektu – wszyscy Beneficjenci. 

VI. Minimalna/ maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania:  

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania nie 

może przekroczyć alokacji przeznaczonej na konkurs. 

VII. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 

Zgodnie z SZOOP RPO WD maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:  

- Schemat 1.3 A – 10 mln PLN  

VIII. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub 

maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:  

Wsparcie w konkursie będzie udzielane jako: 

1) pomoc publiczna w przypadku wydatków objętych pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną  

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz 

2) pomoc de minimis w przypadku wydatków nieobjętych ww. rozporządzeniem, w oparciu o 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020). 
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W przypadku wydatków objętych pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 – 85% (maksymalna kwota pomocy stanowi różnicę między kosztami kwalifikowalnymi a 

zyskiem operacyjnym z inwestycji, ale nie może przekroczyć wartości 85% kosztów kwalifikowalnych 

projektu). 

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – 85% (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota 

pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem 

wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może 

przekroczyć równowartości 200 tys. euro). 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013 całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej 

jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 2 ust.2 nie może przekroczyć 200 000,00 EUR w okresie 

trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu 

prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 

100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na 

nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. 

Jedno przedsiębiorstwo zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1407/2013 obejmuje wszystkie jednostki 

gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:   

- jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu 

akcjonariuszy, wspólników lub członków;  

- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu 

administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;   

- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę 

gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub 

umowie spółki;   

- jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce 

gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi 
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akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, 

wspólników lub członków tej jednostki.   

 W sytuacji gdy wnioskowana kwota dofinansowania spowoduje, iż otrzymanie pomocy przekroczy 

ustanowiony limit obowiązujący dla „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 pkt.2, w wysokości 

200 000 EUR lub 100 000 EUR w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w 

zakresie drogowego transportu towarów, wówczas projekt nie będzie mógł uzyskać wsparcia.  

Maksymalny poziom dofinansowania ww. wydatków jako pomocy de minimis będzie adekwatny do 

poziomu dofinansowania wyliczonego na podstawie obliczenia kwoty pomocy otrzymanej na inwestycję 

w projekcie na podstawie rozporządzenia w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną. 

W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja o otrzymanej przez wnioskodawcę pomocy de minimis 

w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy 

de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny 

wniosku. 

Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez wnioskodawcę będzie występowała 

na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. 

Niespełnienie ww. warunków będzie mogło skutkować obniżeniem kwoty pomocy de minimis lub 

odmową podpisania umowy o dofinansowanie.  

IX. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych  

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, 

obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, jednak nie mniej niż 15%. 

X. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:  

Wnioskodawca/Beneficjent wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator 

wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do 

IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie: 

od godz. 8.00 dnia 30 września 2021 r. do godz. 15.00 dnia 11 października 2021 r. 

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie 

możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
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2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także 

zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.   

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o 

dofinansowanie EFRR (dalej Generator Wniosków), dostępnej na stronie: https://snow-

ipaw.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie.  Wnioskodawca nie składa wersji papierowej 

wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o 

dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie oraz zwrotowi do Wnioskodawcy.  

 

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) 

wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków  

o dofinansowanie EFRR. 

 

Skany załączanych w Generatorze Wniosków załączników będących kopiami dokumentów muszą być 

potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez: 

 osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami 

statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu 

potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub  

 właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli 

właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. 

Partner, podmiot realizujący projekt.  

 

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.   

 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) 

wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.  

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić 

problem na adres email: gwnd@dolnyslask.pl lub ipaw@ipaw.walbrzych.eu.  

 

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone 

nieskutecznie i nie podlegają ocenie. 

 

mailto:gwnd@dolnyslask.pl
mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu
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W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o 

dofinansowanie po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu  

o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza 

potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych  

w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym. 

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa 

w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków 

niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, 

która zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na 

każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane 

przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji  

w imieniu Wnioskodawcy zgodnie z zapisami pkt 12 Regulaminu. 

 

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia 

ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie 

komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie. 

 

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 

 

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu 

każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie. 

 

XI. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu: 

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z 

załącznikami na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu oraz na portalu Funduszy Europejskich 

(www.funduszeeuropejskie.gov.pl). 

 

http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

