
 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA  
do wspólnej realizacji projektu planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1 -Przedsiębiorstwa  

i Innowacje, Działanie 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości. 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. 
Al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław 

 
na podstawie art. 33 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 z późn. zm.), 

ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury służącej 
wsparciu MMŚP we Wrocławiu, poprzez utworzenie kompleksu nowoczesnych inkubatorów” 
planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach 
Osi Priorytetowej 1 -Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości.  

 
1. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury 
służącej wsparciu MMŚP we Wrocławiu, poprzez utworzenie kompleksu nowoczesnych inkubatorów” 
planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach 
Osi Priorytetowej 1 -Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości.  
 

2. OPIS I ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU 
Głównym celem Projektu jest przygotowanie nowoczesnej infrastruktury służącej wsparciu MŚP, w tym 
budowa nowego i adaptacja istniejących budynków oraz ich wyposażenie. W wyniku realizacji Projektu 
powstanie kompleks nowoczesnych inkubatorów przedsiębiorczości we Wrocławiu. 
Celem szczegółowym Projektu będzie uzupełnienie stanu obecnej infrastruktury inkubacyjnej na 
Dolnym Śląsku, w tym deficytowe zaplecze biurowo-laboratoryjne dostosowane do wymagań i potrzeb 
przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu. 
Planowana inwestycja przyczyni się do rozwoju nowoczesnych MMŚP w oparciu o wysokie technologie 
i implementację wyników badań naukowych do gospodarki, wyróżniającej się profesjonalnymi 
usługami wspomagającymi przedsięwzięcia gospodarcze równocześnie kreując nowe miejsca pracy. 
Przedmiotem Projektu jest stworzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości wspierających 
rozwój branż stanowiących inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska wskazanych w Dolnośląskiej 
Strategii Innowacji 2030, tj.: 

 Chemia i Biomedycyna 
 Auto-Moto-Aero-Space 
 Surowce naturalne i wtórne 
 Maszyny i Urządzenia 
 „Zielony Ład” – Specjalizacja horyzontalna 
 „Przemysł 4.0” – Specjalizacja horyzontalna 
 „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna 



 

Inkubatory pełnić będą dwojaką rolę, po pierwsze wspierać będą rozwój głównych inteligentnych 
specjalizacji regionu poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury, a po drugie ułatwiać będą 
integrację sektora badań i rozwoju z biznesem oraz współpracę międzysektorową, głównie z obszaru 
szeroko pojętego ICT w poszczególnych inteligentnych specjalizacjach regionu. 
 

3. ZASADY PARTNERSTWA 
Wyłoniony Partner wspólnie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. o.o.: 

1) opracują szczegółową koncepcję planowanego do realizacji projektu z uwzględnieniem 
obowiązujących wytycznych, w szczególności Szczegółowego opisu osi priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; 

2) opracują wniosek o dofinansowanie projektu z uwzględnieniem zapisów Regulaminu konkursu 
w ramach Działania 1.3 oraz uwzględniając złożoną w ofercie współpracy koncepcję realizacji 
Projektu; 

3) podejmą współpracę na etapie przygotowania uzupełnień w trakcie oceny wniosku i na etapie 
przeprowadzenia ewentualnej procedury odwoławczej; 

4) dokonają zawarcia umowy partnerskiej określającej zasady realizacji projektu. 
 

4. TERMIN NABORU 
Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 05.01.2021 r. do 26.01.2021 r. 

5. PLANOWANY OKRES REALIZACJI  
Przewidywany czas realizacji projektu: 01.03.2021 r. - 30.06.2023 r. 
 

6. KRYTERIA WYBORU PARTNERA 
KRYTERIA OBLIGATORYJNE (oceniane w skali spełnia/nie spełnia): 

1) Zgodność działania partnera z celami partnerstwa; 
2) Współpraca w zakresie przygotowania projektu; 
3) Aktualny wypis z KRS lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego formę prawną 

oraz umocowanie osób reprezentujących; 
4) Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US; 
5) Sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok 

obrotowy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.  
z 2019 r, poz. 351 z późn. zm.). 

 
KRYTERIA FAKULTATYWNE: 

1) Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa w tym:  
a) Zasoby finansowe – wniesienie wkładu własnego (wydatek kwalifikowany projektu  

w formie pieniężnej lub niepieniężnej) min. 15% kosztów kwalifikowanych; 
b) Zasoby ludzkie – wniesienie do projektu zasobów ludzkich (potencjał kadrowy  

i organizacyjny zaangażowany w realizację projektu); 
– waga punktowa 20%; 

2) Doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów partnerskich (w ofercie należy wskazać 
tytuł projektu, nazwa programu i działania, charakterystykę projektu, cel projektu i jego 
rezultaty, wartość projektu, dofinansowanie projektu z UE) – waga punktowa 40%; 

3) Doświadczenie w realizacji co najmniej 2 przedsięwzięć zrealizowanych na terenie 
Województwa Dolnośląskiego w obszarze wsparcia przedsiębiorczości, w ramach których 
osiągnął zakładane we wniosku o dofinansowanie rezultaty (w ofercie należy wskazać tytuł 
projektu, nazwa programu i działania, charakterystykę projektu, cel projektu i jego rezultaty, 
wartość projektu, dofinansowanie projektu z UE) – waga punktowa 40%. 

 



 

7. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1) Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. 
2) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Oferta partnerstwa do projektu  

pn. Rozwój infrastruktury służącej wsparciu MMŚP we Wrocławiu, poprzez utworzenie 
kompleksu nowoczesnych inkubatorów” osobiście lub drogą pocztową na adres: Dolnośląska 
Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław (decyduje 
data wpływu) do dnia 26.01.2021, godz. 12:00. 

3) W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w pkt. 1 pozostawia się je bez 
rozpatrzenia. 

4) Kandydat na partnera może złożyć jedną ofertę w ramach naboru. 
5) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zasadami reprezentacji 
wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. 

6) Oferty należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej: www.dawg.pl 
Formularz należy wypełnić w języku polskim, komputerowo.   
 
 

8. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Zarząd DAWG sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania 
przyczyny. 

2. W przypadku unieważnienia naboru Zarząd DAWG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury 
lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, w szczególności Zarząd DAWG sp. z o.o. 
nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia. 

3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.dawg.pl 
4. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem lub partnerami zostanie podpisana 

umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role partnera przy 
przygotowaniu i realizacji Projektu. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa  
z wybranym w wyniku naboru partnerem, Zarząd DAWG sp. z o.o. dopuszcza możliwość 
zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej 
oceniony o ile uzyskał co najmniej 80% ogółu punktów możliwych do otrzymania. 

6. Pytania dotyczące aplikowania do otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania 
wniosku Projektu i realizacji Projektu można przesyłać na adres e-mail: 
agnieszka.maka@dawg.pl  

 

Wrocław, 04.01.2021 r. 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 -3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Dolnośląska Agencja Współpracy 
Gospodarczej Sp. z o.o. informuje, że 

 administratorem Państwa danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych 
osobowych,  jest DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O. Z/S WE WROCŁAWIU 
(dalej jako DAWG); 

 kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza i danych umieszczonych na 
stronie pwr.edu.pl/kontakt. Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@dawg.pl lub pisemnie na 
adres siedziby DAWG Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 3a-5, 53 – 125 Wrocław.; 

 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Jako administrator DAWG przetwarza dane 
osobowe: w celu wykonania umów lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umów;  
w celu realizowanych przez nas projektów; w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia  
i właściwej organizacji pracy oraz właściwej obsługi klientów w ramach prawnie uzasadnionych interesów.  
W tym celu między innymi prowadzony jest na terenie siedziby Administratora monitoring wizyjny, 
obejmujący m.in. utrwalenie obrazu; na podstawie dobrowolnej zgody pozyskiwanej przez nas, np. w celach 
rekrutacji pracowników, rekrutacji Państwa do projektów prowadzonych przez Administratora; w celu 
realizacji obowiązków obciążających Administratora, związanych z przepisami prawa podatkowego; w celu 
realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy – Kodeksu pracy, gdzie przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; w  celach archiwalnych 
(dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu DAWG polegającego na zabezpieczeniu 
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), h) w celu ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
DAWG  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 Okres przetwarzania danych osobowych  Dane osobowe  będą przetwarzane przez okres przewidziany 
właściwymi przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony  
w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych DAWG w zakresie archiwizacji dokumentów,  
z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń przysługujących DAWG i w stosunku do niego; 

 Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek 
taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do przekazanych danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty 
przetwarzające dane w imieniu DAWG (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, 
usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych 
osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub 
kurierską; 

 Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO każdemu, którego dane dotyczą, przysługuje:  
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania 
(poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych; c) prawo do usunięcia danych osobowych -  
w przypadku przetwarzania danych w szerszym zakresie niż dopuszczony przepisami; d) ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą; f) prawo do 
przenoszenia danych osobowych. W każdej chwili,  każdemu, którego dane dotyczą,  przysługuje prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (w tym danych przez niego przekazanych) 
opisanych powyżej. DAWG uwzględni żądanie zaprzestania przetwarzania danych - chyba że będzie w stanie 
wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych  potrzeb - nadrzędnych wobec  interesów, praw i wolności 
lub gdy dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
DAWG.  Jeżeli osoba, której dane dotyczą,  chce skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, DAWG prosi 
o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej 
siedziby, wskazany w pkt 1. Każdy, którego dane dotyczą, posiada  prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji W oparciu o  przekazane dane osobowe DAWG nie będzie 
podejmował wobec osoby, której dane dotyczą,  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania.   DAWG nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. 
państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 


