
 
 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jako podmiot realizujący projekt „Granty na usługi doradcze 

– tworzenie skutecznych rozwiązań” OSI ZKD, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020 (RPO WD 2014-2020), 

ogłasza nabór Wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu: „Granty na 

usługi doradcze – tworzenie skutecznych rozwiązań”  OSI ZKD – runda V 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Grant są przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z 

późn. zm.) prowadzący Przedsiębiorstwo, którzy spełniają następujące warunki: 

• posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców;  

• są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia 

Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 

• posiadają siedzibę/oddział/zakład na terenie jednej z gmin OSI ZKD, tj.: Obszar Ziemi 

Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej: gminy: miejskie –  Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, 

Piława Górna, Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój; wiejskie – Dzierżoniów, 

Łagiewniki, Kłodzko, Lewin Kłodzki, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice oraz 

miejsko-wiejskie – Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie 

Śląskie, Szczytna, Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok. 

Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden Wniosek o udzielenie Grantu. 

Zakres usług, które mogą być dofinansowane w ramach projektu (katalog kosztów kwalifikowanych): 

• doradztwo dotyczące: opracowania modelu biznesowego; opracowania strategii rozwoju 

przedsiębiorstwa; opracowania biznesplanu; oceny poziomu i rodzaju innowacji (procesowej 

i produktowej (usługowej)) 

• pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również 

w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do 

pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza 

potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej 

z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich. 

 

Warunki wykonania Usługi:  

Usługa musi być świadczona przez doradcę zewnętrznego i nie może mieć charakteru ciągłego ani 

okresowego, nie może być też związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi Grantobiorcy, takimi jak 

rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. 



 
Premiowane będą projekty realizowane w jednym z poniższych obszarów, określonych w załączniku 

do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011–2020 pn.: „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych 

specjalizacji Dolnego Śląska”: 

• Branża chemiczna i farmaceutyczna,   

• Mobilność przestrzenna, 

• Żywność wysokiej jakości, 

• Surowce naturalne i wtórne, 

• Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów,   

• Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT). 

Wykonawca Usługi doradczej: 

Wykonawcą usługi może być wyłącznie Instytucja Otoczenia Biznesu. Instytucje Otoczenia Biznesu 

(IOB) to 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, która na zlecenie Grantobiorcy świadczy Usługę objętą wsparciem w ramach Projektu. 

Grantodawca nie może być Wykonawcą Usługi. 

Wysokość dofinansowania: 

Środki przeznaczone na dofinansowanie Grantów w rundzie piątej wynoszą: 1 061 650 PLN. 

Maksymalna wartość Grantu dla jednego przedsiębiorstwa w V rundzie naboru wynosi  68 000 PLN, 

przy maksymalnym dofinansowaniu do 85% wartości wydatków kwalifikowanych.  

Na wartość całkowitą Usługi składać się będzie: 

1) dofinansowanie w postaci Grantu w wysokości do 85% wartości wydatków kwalifikowanych; 

2) wkład Wnioskodawcy, stanowiący jego środki własne w wysokości minimum 15% wartości 

wydatków kwalifikowanych oraz podatek VAT. 

Wydatki dotyczące Projektu mogą być ponoszone przez Wnioskodawcę w okresie od podpisania 

Umowy o udzielenie Grantu, przez okres 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy  z zastrzeżeniem, iż 

termin zakończenia realizacji Usługi i płatności za jej wykonanie nie może być późniejszy niż 30 

września 2019 r. Wydatki ponoszone przed podpisaniem Umowy o  udzielenie Grantu będą uznane 

za niekwalifikowane. 

Grant będzie wypłacany w formie refundacji. Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w formie Grantu 

stanowi pomoc de minimis. 

Etapy procedury przyznawania Grantu: 

Etap 1. Ogłoszenie naboru Wniosków o udzielenie Grantu; 

Etap 2. Konsultacje i doradztwo udzielane Grantobiorcom; 



 
Etap 3. Przyjmowanie Wniosków o udzielenie Grantu; 

Etap 4. Ocena Wniosków o udzielenie Grantu; 

Etap 5. Opublikowanie listy Grantobiorców; 

Etap 6. Podpisanie Umowy o przyznanie Grantu; 

Etap 7. Realizacja Projektu przez Grantobiorcę; 

Etap 8. Złożenie i zweryfikowanie Wniosku o refundację  

Etap 9. Wypłata Grantu na rzecz Grantobiorcy. 

 

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin konkurs pt.  „Granty na usługi doradcze – tworzenie 

skutecznych rozwiązań” (OSI ZKD). 

Regulamin oraz wzory dokumentów aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej projektu: 

www.inqube.pl oraz w Biurze Projektu.  

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w wersji papierowej osobiście, pocztą lub kurierem do Biura 

Projektu: 

Budynek DCINiE (budynek biblioteki), biuro nr 1 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Ul. Komandorska 118/120 

53-345 Wrocław 

 

Termin naboru Wniosków: od godz. 8.00 dnia 06.08.2019 do godz. 15.00 dnia 06.09.2019 r. 

 

Za datę złożenia Wniosku do Grantodawcy uznaje się datę wpływu Wniosku w wersji papierowej do 

Biura Projektu. 

Weryfikacja wniosków będzie odbywała się na bieżąco. O kolejności oceny wniosków decyduje 

kolejność ich złożenia. Nabór może być zamknięty lub zawieszony przed terminem, jeżeli zostanie 

wyczerpana pula środków przeznaczona na nabór. W tym wypadku wnioski nie będą przyjmowane. 

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają: 

Anna Ziarko – kierownik projektu  

tel.  71 36 90 681, e-mail: anna.ziarko@ue.wroc.pl 

Natalia Fuczko – specjalista ds. administracyjnych  

tel.  71 36 80 858, e-mail: natalia.fuczko@ue.wroc.pl  

Aneta Adamska – specjalista ds. administracyjnych  

tel.  71 36 80 858, e-mail: aneta.adamska@ue.wroc.pl 

 

Pytania dotyczące naboru można składać także mailowo na adres: uip@ue.wroc.pl lub bezpośrednio 

w Biurze Projektu:  

Budynek DCINiE (budynek biblioteki), biuro nr 1 

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120  

53-345 Wrocław 
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