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DIP w perspektywie finansowej 2007-2013 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca jest jednostką organizacyjną samorządu województwa

dolnośląskiego powołaną w 2007 r. w celu wspierania dolnośląskich przedsiębiorców.

W latach 2007-2014 wdrażała środki europejskie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD 2007-2013) w ramach działań:

Działanie 1.1

Inwestycje dla 

przedsiębiorstw

Budżet: 177,8 mln EUR

Działanie 1.2

Doradztwo dla firm 

oraz wsparcie dla 

IOB
Budżet: 748 tys. EUR

Działanie 5.1

Odnawialne Źródła 

Energii

Budżet: 5,4 mln EUR

Działanie 5.3

Ciepłownictwo i 

Kogeneracja

Budżet: ok. 3 mln EUR

Budżet: ok. 

187 mln EUR 

(EFRR)



32 
zrealizowane konkursy 

dla przedsiębiorców

1087
podpisanych umów

Ponad 900
zakończonych inwestycji

2,75 mld zł
wartość podpisanych 

umów

1,6 mld zł 
wartość zatwierdzonych 

wniosków o płatność

4600 
zatwierdzonych 

wniosków o płatność
RPO WD 

2007 - 2013

Dane na dzień 30.06.2015 r.

DIP w perspektywie finansowej 2007-2013 



DIP w perspektywie finansowej 2007-2013 



DIP w perspektywie finansowej 2014-2020 

W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca będzie

wdrażała środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego

w następujących obszarach:

RPO WD 2014 – 2020

485 760 518 EUR

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i 

innowacje

382,75 mln EUR

Oś priorytetowa 3

Gospodarka 

niskoemisyjna

103,01 mln EUR



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Cele szczegółowe osi priorytetowej 

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw

Lepsze warunki dla rozwoju MŚP

Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora 
MŚP

Zwiększone zastosowanie innowacji w 
przedsiębiorstwach sektora MŚP



Działanie 1.2 

Innowacyjne przedsiębiorstwa

Główne cele:

wsparcie skoncentrowane na pracach B+R w MŚP

finansowanie zaplecza badawczo – rozwojowego 

służącego działalności innowacyjnej

finansowanie usług proinnowacyjnych 

świadczonych przez IOB 

130,7 mln EUR

Działanie 1.4 

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Główne cele:

zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP oraz 

wzmacnianie ich partnerstw biznesowych

dostosowanie produktów, usług do wymogów 

zagranicznych rynków

rozwój strategii działań międzynarodowych 

19,16 mln EUR

Działanie 1.3 

Rozwój przedsiębiorczości

Główne cele:

rozwój istniejącej lub stworzenie nowej 

infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref 

aktywności do potrzeb potencjalnych inwestorów

rozpowszechnienie nowych modeli biznesowych

62,66 mln EUR

Działanie 1.5

Rozwój produktów i usług MŚP

Główne cele:

wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, 

marketingowych i organizacyjnych w MŚP

rozwój/rozbudowa MŚP, w szczególności inwestycje 

w nowoczesne maszyny/urządzenia oraz sprzęt 

produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek 

nowych/ulepszonych  produktów/usług 

170,24 mln EUR

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i 

innowacje

382,75 mln EUR

Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Schemat 
1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Planowany termin konkursu WRZESIEŃ 2015 r.

Konkurs Horyzontalny                    – alokacja 171 937 555 zł.

Konkurs ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – alokacja 18 459 783 zł. 

a) wydatki przedsiębiorstw w obszarze badań

przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu

nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów

produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

b) Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R

oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów,

licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy

technicznej).



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Schemat 
1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania innowacji,

projekty mogą obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej

produkcji włącznie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na: prowadzeniu badań

przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych; innowacjach technologicznych

(w tym pierwsze wdrożenie technologii); opracowaniu linii pilotażowych itp.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera

konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi,

szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Schemat 
1.2A 

Schemat 
1.2A 

Maksymalna całkowita wartość projektu: 

do 5 mln PLN

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Typ beneficjenta:

- przedsiębiorcy typu spin-off;

- przedsiębiorcy;

- IOB, w tym organizacje pozarządowe;

- konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami

wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi

przez te podmioty.



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Schemat 
1.2B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

- laboratoriów;

- centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach rozpoczynających

lub rozwijających działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie

badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych

do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu

infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Planowany termin konkursu WRZESIEŃ 2015 r.

Konkurs Horyzontalny – alokacja 57 053 284 zł.

Konkurs ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – alokacja 13 263 912 zł. 



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Schemat 
1.2B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane

dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu.

Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny

prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem

umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej

infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross financingu).



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Schemat 
1.2B

Maksymalna całkowita wartość projektu: 

do 25 mln PLN

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Typ beneficjenta:

- przedsiębiorcy typu spin-off;

- przedsiębiorcy;

- konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami

wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi

przez te podmioty.



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

W schematach 1.2A i 1.2B preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

- podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i

instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm;



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Schemat 
1.4A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii

biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i

maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia

rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi
konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa;

b) tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych -

przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań pro -

eksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie
może przekroczyć 24 miesięcy.

Planowany termin konkursu PAŹDZIERNIK 2015 r.

Konkurs Horyzontalny                      – alokacja 9 272 732 zł.

Konkurs ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – alokacja 4 093 800 zł. 



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Schemat 
1.4A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

W ramach tego schematu przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotację m.in. na:

- stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór

optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór

odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);

- dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym

pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików,

agencji reklamowych);

- otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw,

dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;

- działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub

wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami.



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Schemat 
1.4A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

Minimalna kwota projektu: 

10 tys. PLN na przedsiębiorcę

Maksymalna całkowita wartość projektu: 

projekty o wartości do 50 tys. PLN w schemacie 1.4Aa

projekty o wartości do 20 tys. PLN w schemacie 1.4Ab

Typ beneficjenta:

- MŚP;

- Lokalne Grupy Działania (LGD).



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Schemat 
1.4D Promocja dolnośląskich przedsiębiorstw na rynkach krajowych i 

międzynarodowych oraz oferty gospodarczej regionu

A. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (np. rozwój

zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert

inwestycyjnych w regionie, przygotowanie informacji, prezentacja stref

aktywności gospodarczej na zagranicznych targach branżowych).

B. promocja gospodarcza regionu w celu przyciągnięcia nowych

inwestorów. Promocja dopuszczalna jest w wymiarze krajowym i

międzynarodowym, w tym również poprzez działania medialne
(informacyjne, promocyjne, edukacyjne).

Planowany termin konkursu PAŹDZIERNIK 2015 r.

Konkurs ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – alokacja do uzgodnienia.



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Schemat 
1.4D Promocja dolnośląskich przedsiębiorstw na rynkach krajowych i 

międzynarodowych oraz oferty gospodarczej regionu

Preferencje uzyskają projekty:

- realizowane w partnerstwie;

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Minimalna kwota projektu: 

10 tys. PLN na przedsiębiorcę

Typ beneficjenta:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne jst;

- IOB.



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP

Schemat 
1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP 

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej poprzez dotację

np. na:

- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu
świadczenia usług.

Planowany termin konkursu dla MŚP (działających powyżej 2 lat) WRZESIEŃ 2015r.

Konkurs Horyzontalny – alokacja 107 145 163 zł.

Konkurs ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej – alokacja 43 663 118 zł.



Oś priorytetowa 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP

Schemat 
1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP 

Maksymalna i minimalna wartość projektu 

określana będzie na poziomie konkursu

Typ beneficjenta:

- MŚP;

- zgrupowania i partnerstwa MŚP.

Preferencje uzyskają projekty:

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;

- Wsparcie na inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania

na środowisko (ograniczające negatywne skutki środowiskowe).



Oś priorytetowa 3 – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Cele szczegółowe osi priorytetowej 

Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych w województwie dolnośląskim

Zwiększona efektywność energetyczna w MŚP

Zwiększona produkcja energii w wysokosprawnych 
instalacjach w regionie



Oś priorytetowa 3 – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 3.1 

Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł 

odnawialnych

Główny cel:

wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury 

służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych 

55,61 mln EUR

Działanie 3.2 

Efektywność energetyczna w MŚP

Główny cel:

modernizacja energetyczna obiektów mająca na 

celu zwiększenie efektywności energetycznej 

poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz 

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ze 

szczególnym uwzględnieniem  OZE

32,41 mln EUR

Działanie 3.5 

Wysokosprawna Kogeneracja

Główny cel:

budowa/przebudowa jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej 

kogeneracji i trigeneracji (również wykorzystujące 

OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami

15,0 mln EUR

Oś priorytetowa 3

Gospodarka 

niskoemisyjna

103,01 mln EUR



Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

Działanie 
3.2  Wsparciem objęte będą:

A. projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej

obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mające na

celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie

strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z

ewentualnym uwzględnieniem OZE.

B. projekty dotyczące zastosowania technologii efektywnych

energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i

rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

C. projekty dotyczące wsparcia instalacji odzyskujących ciepło
odpadowe.

Planowany termin konkursu - PAŹDZIERNIK 2015 r.

Konkurs Horyzontalny – alokacja 26 500 000 zł.



Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

Działanie 
3.2  

Preferencje uzyskają projekty:

- których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym

niż 60%, przy czym w celu potwierdzenia faktycznych oszczędności energii

(deklarowanych na etapie wniosku o dofinansowanie) możliwe będzie wykonanie zdjęć

termowizyjnych podczas przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu;

- wykorzystujące odnawialne źródła energii;

- w których wsparcie udzielane jest poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (np.

ESCO).



Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

Działanie 
3.2  

Minimalna całkowita wartość dla wszystkich typów projektów: 

projekty o wartości od 50 tys. PLN

Maksymalna wartość projektu: 10 mln PLN

Dla przedsiębiorstw, które nie zaliczają się do MŚP, pod warunkiem, że ich 

większościowym udziałowcem jest JST lub ich związek: 2 mln PLN

Typ beneficjenta:

- MŚP;

- grupy producentów rolnych;

- podmiot wdrażający instrument finansowy;

- Przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.



Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracjaDziałanie 
3.5  

Wsparciem objęte będą projekty:

A. dotyczące budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w

wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej

mocy elektrycznej poniżej 1MW (również wykorzystujące OZE) wraz z

niezbędnymi przyłączeniami.

B. dotyczące rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych.

Planowany termin konkursu GRUDZIEŃ 2015 r.

Konkurs Horyzontalny – alokacja 15 820 000 zł.



Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

Działanie 
3.5  

Warunki wsparcia inwestycji:

- budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji musi być uzasadniona pod

względem ekonomicznym, jak również charakteryzować się najmniejszą z

możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza;

- w przypadku budowy nowych instalacji musi zostać osiągnięte co najmniej 10%

uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii

cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii;

- wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi

skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących

instalacji.



Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

Działanie 
3.5  

Preferencje uzyskają projekty:

- które zakładają wykorzystanie OZE;

- które zgodne są z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej;

- których efektem realizacji będzie redukcja emisji CO₂ o więcej niż 30%;

- w których wsparcie udzielane jest poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych

(np. ESCO).

Minimalna całkowita wartość dla projektów 

od 100 tys. PLN



Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

Działanie 
3.5  

Typ beneficjenta:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne jst;

- jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

- przedsiębiorstwa energetyczne;

- organizacje pozarządowe;

- spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;

- towarzystwa budownictwa społecznego;

- jednostki naukowe;

- uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;

- organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

- podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;

- przedsiębiorstwa.



Harmonogram konkursów w ramach RPO WD 2014-2020

Schemat 
1.2A 

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących 
rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R Wrzesień 2015

Schemat 
1.2B

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R 
przedsiębiorstw Wrzesień 2015

Schemat 
1.5A

Wsparcie innowacyjności produktowej i 

procesowej MŚP (za wyjątkiem 

mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat)
Wrzesień 2015

Schemat 
1.5A

Wsparcie innowacyjności produktowej i 

procesowej MSP – konkurs dla 

mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat
Wrzesień 2015



Harmonogram konkursów w ramach RPO WD 2014-2020

Schemat 
1.4A 

Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP Październik 2015

Schemat 
1.4D

Promocja dolnośląskich przedsiębiorstw na 

rynkach krajowych i międzynarodowych oraz 

oferty gospodarczej regionu
Październik 2015

Działanie 
3.2

Efektywność energetyczna w MŚP Październik 2015

Działanie 
3.5

Wysokosprawna kogeneracja Grudzień 2015
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