
 UCHWAŁA NR 966/VI/2019 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
        z dnia 10 lipca 2019 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

 z dnia 11 października 2018 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 2019 

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

województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512) 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 oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014 –2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), uchwala się 
co następuje: 
 

§ 1. W uchwale nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 
11 października 2018 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 2019, 
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 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 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 2019 

 
 

W harmonogramie wprowadzono następujące zmiany: 

 

W poddziałaniu 1.2.1 konkurs horyzontalny dokonano zmiany terminu ogłoszenia konkursu i terminu 

rozpoczęcia  składania wniosków oraz kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 

 

W poddziałaniu 1.2.1 konkurs horyzontalny dokonano zmiany zapisów w kolumnie E „Typ projektów 

mogących uzyskać dofinansowanie” 1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć 

lub rozwinąć działalność B+R - w konkursie mogą być zgłaszane tylko projekty wpisujące się w agendę 

badawczą DOLNOŚLĄSKA STREFA TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH w ramach Wspólnego 

Przedsięwzięcia z NCBiR. 

 

W poddziałaniu 1.4.1 konkurs horyzontalny zwiększono kwotę przeznaczoną na dofinansowanie. 

 

W poddziałaniu 4.2.3  ZIT AJ zwiększono kwotę przeznaczoną na dofinansowanie. 

 

W poddziałaniu 4.3.4  ZIT AW zwiększono kwotę przeznaczoną na dofinansowanie. 

 

W poddziałaniu 7.1.3 ZIT AJ dodano nowy nabór w poddziałaniu, typ projektów A, ogłoszenie naboru 

1.10.2019 r., otwarcie naboru 5.11.2019 r. 

 

W poddziałaniu 10.1.1 konkurs horyzontalny dodano zapis doprecyzowujący: „Konkurs będzie 

skierowany dla projektów w całości realizowanych poza obszarem ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW.  

W ramach konkursu nie będą wyodrębniane pule środków na poszczególne OSI.” 

 

 

 

 
 

 


