
  UCHWAŁA NR 3520/VI/21                   

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 30 marca 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 3042/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków 

o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Harmonogram konkursów RPO WD)  

na rok 2021 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) w związku z art. 125 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE 

L 347 z dnia 20.12.2013 r. z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz 47 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), uchwala się 

co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr 3042/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 

listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie 

w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2021, załącznik 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się członkowi Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego właściwemu do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały                  

nr 3042/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

(Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2021 

 

 
W harmonogramie naborów dodano nabory w trybie konkursowym dla: 

-  poddziałania 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, schemat 1.2.C b 

Usługi dla przedsiębiorstw - projekty grantowe: wsparcie MSP poprzez instrument typu „bon 

na innowacje”  (ogłoszenie naboru: 30 czerwca 2021, rozpoczęcie naboru: 2 sierpnia 2021 r.) ; 

- poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, schemat 1.5.D. 

Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (ogłoszenie naboru: 31 maja 

2021 r., rozpoczęcie naboru: 30 czerwca 2021 r.). 

 

Nowe konkursy są ogłaszane, ponieważ w zarówno w Działaniu 1.2 oraz Działaniu 1.5 dostępne 

są środki finansowe, które należy wykorzystać. Kierunek wsparcia w zakresie nowych naborów 

jest odpowiedzią na potrzeby sygnalizowane przez potencjalnych wnioskodawców oraz 

sugestie partnerów społeczno-gospodarczych, współpracujących z IZ RPO WD w ramach KM 

RPO WD. 

 

Zmiana terminu ogłoszenia oraz terminu rozpoczęcia składania wniosków dla naboru w trybie 

konkursowym w ramach Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW 

(schemat 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP): 

- ogłoszenie naboru: z 1 czerwca 2021 r. na 6 lipca 2021 r. 

- rozpoczęcie składania wniosków: z 6 lipca 2021 r. na 10 sierpnia 2021 r. 

 


