
Szanowni Państwo,

23 listopada 2017 r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs na dofnansowanie 
projektów  dla ZIT AJ w ramach dwóch schematów:

Schemat 1.3 A

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Schemat 1.3 B

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

I. Rodzaj projektów podlegających dofnansowaniu:

Schemat 1.3.A Przygotowanie terenów inwestycyjnych

W zakresie infrastruktury służącej MSP 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 terenu (np. kompleksowe wyposażenie w sieci: 
elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, 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 komunikacyjnej (wyłącznie jako 
uzupełniający element projektu) – niekwalifkowalne 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).
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Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:

W zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla 
przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu):

 budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem 
terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. 
parkingi, drogi wewnętrzne itp.);

 zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofnansowanie

W zakresie projektów typu 1.3 A:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• specjalne strefy ekonomiczne (SSE);

• instytucje otoczenia biznesu (IOB).

W zakresie projektów typu 1.3 B:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• specjalne strefy ekonomiczne (SSE);

• instytucje otoczenia biznesu (IOB);

• uczelnie/szkoły wyższe;

• lokalne grupy działania (LGD).
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III. Środki przeznaczone na dofnansowanie projektów;

 W ramach schematu 1.3.A. - alokacja wynosi  7 912 091 PLN.

 W ramach Schematu 1.3 B - alokacja wynosi 4 837 248 PLN.

IV. Poziom dofnansowania projektów

 Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifkujących się objęciem wsparcia.

V. Okres realizacji projektu

 Termin zakończenia realizacji projektu do 30.11. 2020 roku.

 31.12.2023 jest końcem okresu kwalifkowalności  wydatków.

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.3.AB można kierować do:

 DIP; info.dip@umwd.pl ; telefon: 71 776 58 12 do 14; lub w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji 
Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, Wrocław;

  http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/882-1-
3-3-a-b-rozwoj-przedsiebiorczosci-konkurs-z-aj.html 

 ZIT AJ - zitaj@jeleniagora.pl;  telefonu: 75 7546 249, 75 7546 288 lub w: Wydział Zarządzania 
Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej, ul. Okrzei 10, 58-500 
Jelenia Góra.
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