
 

 
 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA 

do wspólnej realizacji projektu w ramach  
konkursu nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-421/21 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 

Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny 
Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje” 

 

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O. 
AL. KASZTANOWA 3A-5, 53-125 WROCŁAW 

na podstawie 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 2019r. poz. 
2020), 

OGŁASZA OTWARTY NABÓR PARTNERA 

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-421/21 dla 
Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – 
konkurs horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
  
I. Cel konkursu 

Celem naboru jest wyłonienie Partnera, który wspólnie z Dolnośląską Agencją Współpracy 
Gospodarczej Sp. z o.o., jako Liderem Projektu, przygotuje wniosek o dofinansowanie oraz w sytuacji, 
kiedy projekt uzyska dofinansowanie i zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, zrealizuje projekt 
w zakresie wsparcia MŚP poprzez instrument typu „bon na innowacje” wpisujący się w Działanie 1.2 
Innowacyjne przedsiębiorstwa, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  
Planowany termin zakończenia naboru wniosków do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską 
Instytucję Pośredniczącą określony został na 30 września 2021 r.  
Nabór na wyłonienie Partnera dotyczy podmiotów będących Instytucjami Otoczenia Biznesu, w tym 
organizacjami pozarządowymi  posiadającymi siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego. 
Przewiduje się wybór maksymalnie dwóch instytucji, które będą Partnerami Projektu. Nie będą 
przyjmowane oferty składane w ramach partnerstwa podmiotów. 
 
II. Opis działań i zakres tematyczny projektu 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie w okresie od lutego 2022 r. do czerwca 2023 r. Liderem 
projektu będzie Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., która wraz z partnerami 
będzie pełnić funkcję Grantodawcy, dostarczającego wsparcie w formule grantów (bonów) 
przeznaczonych na usługi badawczo-rozwojowe na rzecz MŚP. 



 

 

W ramach ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą konkursu wsparcie będą mogły 
uzyskać projekty grantowe, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, dotyczące działań 
prowadzonych do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi.  

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w tym schemacie – grantobiorcami będą MŚP posiadający 
siedzibę/oddział/filię/zakład na terenie województwa dolnośląskiego. 
 

Projekt grantowy musi zakładać oferowanie MŚP dwóch rodzajów wsparcia: 

1) konsultacje i doradztwo udzielane przez grantodawcę w zakresie dot. np. wstępnej oceny 
możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki 
konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania 
kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu; 

2) wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywane grantobiorcy przez grantodawcę – 
dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP: 
usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii 
m.in.:  
• opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu, 
• wykonanie testów wdrożeniowych, 
• wykonanie analiz przedwdrożeniowych, 
• prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu. 
 

3) audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc 
w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo 
–rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu. 
 
Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana 
jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER]. 

Rezultatem skorzystania ze wsparcia z „bonu na innowacje” ma być między innymi: 

• zainicjowanie kontaktów mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami 
naukowymi czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o 
wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych; 

• ulepszenie produktu, posiadanej technologii. 

Przewidywany budżet projektu wynosi ok. 7 000 000,00 zł. Projekt współfinansowany będzie w 85% 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
III. Cel partnerstwa i zasady współpracy 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie do konkursu ogłoszonego 
przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, w ramach Działania 1.2.C.b RPO WD 2014-2020 oraz 
wspólna realizacja projektu jeżeli uzyska dofinansowanie i zostanie podpisana umowa  
o dofinansowanie.  



 

Lider partnerstwa – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (DAWG Sp. z o.o.) - będzie 
odpowiedzialny za zarządzanie administracyjne projektem (m.in. sprawozdawczość finansową i 
merytoryczną, kontakty z Instytucją Zarządzającą RPO WD 2014-2020, monitoring i promocję projektu, 
archiwizację dokumentacji, nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu, kwalifikowanie 
wydatków), za zarządzanie i realizację działań merytorycznych na poziomie projektu; zapewnienie 
przedsiębiorcom wsparcia na etapie konsultacji w zakresie dot. wstępnej oceny możliwości 
dofinansowania usługi, w zakresie uzyskania „bonu na innowacje”, konsultacji i doradztwa w zakresie 
poszukiwania zespołów naukowych; rekrutację, przeprowadzenie naborów przedsiębiorstw i ocenę 
wniosków w naborach o przyznanie „bonu na innowacje”; podpisywanie umów z przedsiębiorstwami 
na realizację bonów na innowacje, które zostały zakwalifikowane do wsparcia w ramach realizowanego 
projektu oraz końcowe rozliczenie podpisanych umów. 
 
Partner/Partnerzy będą odpowiedzialni za zadania związane z : 

1) wspólnym przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną 
koncepcję realizacji projektu, 

2) monitoringiem i promocją projektu, archiwizacją dokumentacji po stronie partnera, 
nadzorem nad budżetem i harmonogramem projektu po stronie partnera, 
kwalifikowaniem wydatków, 

3) zarządzaniem i realizacją działań merytorycznych na poziomie partnera, 
4) zapewnieniem przedsiębiorcom wsparcia na etapie konsultacji w zakresie dot. wstępnej 

oceny możliwości dofinansowania usługi, w zakresie uzyskania „bonu na innowacje”, 
konsultacji i doradztwa w zakresie poszukiwania zespołów naukowych, 

5) rekrutacją, przeprowadzeniem naborów przedsiębiorstw i oceną wniosków w naborach o 
przyznanie „bonu na innowacje”, 

6) podpisywaniem umów z przedsiębiorstwami na realizację bonów na innowacje, które 
zostały zakwalifikowane do wsparcia w ramach realizowanego projektu oraz końcowe 
rozliczenie podpisanych umów, 

7) bieżącym, terminowym rozliczaniem się z Liderem projektu. 

DAWG Sp. z o.o. może zaproponować rozszerzenie zakresu zadań Partnera. Szczegółowe zasady 
partnerstwa zostaną określone w umowie partnerskiej podpisanej przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie. 

Wymagania wobec Partnera: 
1) zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, 
2) oferowany wkład partnera w realizację celów partnerstwa, 
3) doświadczenie w realizacji projektów na terenie województwa dolnośląskiego na rzecz MŚP   
4) współpraca w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie. 

 

IV. Kryteria wyboru Partnera 

1) Partner jest Instytucją Otoczenia Biznesu zgodnie z definicją IOB zawartą w SZOOP RPO WD 
2014-2020 (Zgodnie z definicją zawartą w SZOOP RPO WD 2014-2020 Instytucje Otoczenia 
Biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na 
cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie 
założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne 
niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP); 

2) Doświadczenie w realizacji: 

⎯ projektów, w których wsparcie było udzielane w formule grantów na rzecz MŚP,  



 

⎯ projektów na rzecz MŚP obejmujących cały obszar województwa dolnośląskiego  

⎯ projektów oferujących wparcie doradcze  w zakresie wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań w MŚP; 

3) Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa; 
4) Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne 

przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólną realizację projektu, przy 
czym Partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie; 

5) Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego 
w  realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i/lub finansowych; 

6) Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu instytucji do pełnienia funkcji 
Partnera.  

V. Dokumenty, które należy przedstawić celem weryfikacji spełnienia przedstawionych wymagań 

1. W ofercie podmiot/podmioty ubiegający/e się o wybór na Partnera projektu w procedurze 
otwartego naboru zobowiązany/i jest: 
1) złożyć wyłącznie jedną ofertę; 
2) wykazać zgodność działalności podmiotu z celami partnerstwa; 
3) potwierdzić poprzez zapisy w odpowiednich dokumentach rejestrowych (typu statut), że 

charakter prowadzonej przez niego działalności jest zgodny z treścią definicji IOB 
(przytoczonej w części IV.1) oraz udokumentować prowadzenie takiej działalności w 
okresie co najmniej dwóch zamkniętych lat  obrotowych przed dniem ogłoszenia 
konkursu, tj. 30 czerwca 2021; 

4) zadeklarować gotowość współpracy z DAWG Sp. z o.o. na etapie przygotowania wniosku  
o dofinansowanie oraz na etapie realizacji projektu, jeżeli uzyska dofinansowanie i 
zostanie podpisana umowa o dofinansowanie (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia); 

5) przedłożyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne 
dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera oraz umocowanie osób 
reprezentujących; 

6) przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US (wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące od dnia złożenia oferty); 

7) przedłożyć oświadczenie: 
a) braku wykluczenia podmiotu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych; 
b) o braku obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z decyzji KE uznającej pomoc za 

niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE; 
c) o niekaralności na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zakazem dostępu do środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;  

d) o niekaralności na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

e) iż podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych 
przepisów dotyczących pomocy państwa 

8) przedłożyć 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., a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności; 

9) wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o udziale w konkursie oraz o decyzji w sprawie 
złożonej oferty; 

10) zadeklarować wniesienie zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych, technicznych i/lub 



 

finansowych, a także potencjału adekwatnego do celu projektu (załącznik nr 2 do 
Ogłoszenia); 

11) wykazać doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów jako operator środków  
w formule grantów w ciągu ostatnich 5 lat na rzecz MŚP  (tylko projekty zakończone - tytuł 
projektu, nazwa programu, działania, źródło finansowania, cel projektu, grupa docelowa, 
rezultaty); 

12) wykazać doświadczenie w realizacji projektów samodzielnych bądź jako Lider projektu 
partnerskiego w ciągu ostatnich 5 lat na rzecz MŚP obejmujących obszar całego Dolnego 
Śląska – tylko projekty zakończone, z wyłączeniem projektów dot. finansowania 
zwrotnego- tytuł projektu, nazwa programu, działania, źródło finansowania, obszar 
realizacji projektu, cel projektu, grupa docelowa, rezultaty,  w wyniku którego wsparcie 
otrzymało  co najmniej 500  MSP; 

13) wykazać doświadczenie w realizacji projektów oferujących wparcie doradcze  w zakresie 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań w MŚP; 

14) określić zakres wkładu w realizację zadania przewidzianego dla Partnera, poprzez 
zagwarantowanie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i/lub finansowych 
poprzez podanie sposobu realizacji zadania, wstępnego wykazu co najmniej 2 osób i ich 
doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych ( imię i 
nazwisko, tytuł projektu i okres realizacji, zakres realizowanych zadań w projekcie, okres 
zatrudnienia u pracodawcy); 

15) przedstawić Plan działań mający na celu dotarcie do szerokiego grona potencjalnych 
grantobiorców w logiczny i przemyślany sposób pokazujący ich wpływ na zwiększenie 
zainteresowania grantobiorców projektem. 

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.1-1.10  stanowią kryteria formalne. Niespełnienie co 
najmniej jednego kryterium formalnego powoduje odrzucenie oferty. 

3. Wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.11-1.15 stanowią kryteria merytoryczne, których wartość 
punktowa została określona w formularzu oferty. 

4. Podmioty ubiegające się o wybór na Partnera projektu w procedurze otwartego naboru są 
zobowiązane do przedłożenia wypełnionego „Formularza oferty” w oparciu o załączony wzór 
stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

5. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym 
sposób reprezentacji wraz z odpowiednimi pieczęciami. 

6. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.  
7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

podmiot składający ofertę. 

VI. Składanie ofert 

Oferty, w formie pisemnej,  należy składać do dnia 14 września 2021 r., do godziny 10:00 na adres: 
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław,  
z dopiskiem „Oferta partnerstwa – konkurs nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-421/21.  
Liczy się data i godzina wpływu na adres jak wyżej.   
 

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. 

Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej 
www.dawg.pl w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru. 

VII. Procedura odwoławcza 



 

1. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia 
odwołania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w 
formie pisemnej, na adres składania ofert. 

2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 1 dnia roboczego od daty wpływu przez komisję 
powołaną przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. 

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie 
kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów. 

4. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.dawg.pl 

VIII. Informacje dodatkowe: 

1. Partnerem projektu może być podmiot, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 
techniczne i finansowe oraz wspólnie z DAWG będzie uczestniczyć  
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu. 

2. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania  
(o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz 
podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

3. Planowany termin realizacji projektu: luty 2022 r.– czerwiec 2023 r. 
4. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera, ale nie więcej niż dwóch 

Partnerów. 
5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania 

dofinansowania ze środków UE. 
6. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru lub niewyłonienia Partnera bez 

podawania przyczyny. 

 

 

Wrocław, dnia 23.08.2021 r. 


