Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działając na
podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020
ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu grantowego,
którego celem będzie wsparcie MSP, w tym MSP znajdujących się we wczesnej fazie
rozwoju (do 24 miesięcy), w zakresie usług doradczych świadczonych przez
Instytucje Otoczenia Biznesu
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. zamierza przystąpić do konkursu, którego
przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych, których
celem będzie wsparcie MSP, w tym MSP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24
miesięcy), w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.
Przedmiotem wsparcia w formie grantu ma być usługa doradcza definiowana jako usługa
świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego,
nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak
rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie grantów muszą być
instytucje otoczenia biznesu. W związku z tym, partnerami w niniejszym projekcie mogą
być tylko wskazane podmioty. W ramach projektu możliwe jest wsparcie działań
doradczych w następujących przykładowych kierunkach: usługi w zakresie szeroko
rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
przedsiębiorstwa oraz usługi w zakresie pozyskiwania 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.
Wskazane kierunki nie stanowią katalogu zamkniętego usług doradczych możliwych do
realizacji w ramach projektu.
Termin zgłaszania się partnerów upływa 20 grudnia 2016 r. Zgłoszeń można
dokonywać poprzez e-mail, pisemnie na adres Spółki bądź osobiście.
Warunki projektu partnerskiego zostaną określone w umowie albo w porozumieniu o
partnerstwie. Przystąpienie do naboru nie jest równoznaczne z wyborem partnera i zawarciem
umowy (porozumienia).
Podmiotem odpowiedzialnym za organizację konkursu jest Dolnośląska Instytucja
Pośrednicząca realizująca zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Źródłem dofinansowania projektów w ramach
RPO WD jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
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