
 
 
 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 
realizuje projekt 

 

„Granty na usługi doradcze 

dla przedsiębiorców  

z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy” 

 
 

Do kogo skierowany jest projekt? 
 
 

Do przedsiębiorców z sektora MSP posiadających 

siedzibę na terenie OSI Dolina Baryczy1 

 

Główny cel projektu: 
 
 

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju 

przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienia ich 

pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie 

wsparcia w postaci grantów na doradztwo 

 

Maksymalne dofinansowanie usług: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 W skład OSI Dolina Baryczy wchodzą gminy: 

wiejskie –
  

Cieszków, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, 

Jemielno, Krośnice, Niechlów, Wińsko, 

Zawonia, oraz miejsko-wiejskie –
  

Bierutów, Brzeg Dolny, Góra, Milicz, Międzybórz, 

Prusice, Syców, Twardogóra, Wąsosz,
  

Wołów i Żmigród.
 

  
  do 85% z wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis 

 
  do 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy publicznej 

  Jedno MSP może jeden raz skorzystać ze wsparcia 

 

Nabór 1 
Termin składania wniosków: 

od 19-04-2018r. do 02-05-2018r. 
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się

na zakup usługi doradczej !!!

i skorzystaj z 

1. Doradztwo/wsparcie merytoryczne w zakresie dotyczącym np.: wstępnej oceny możliwości  
dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu, 
pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej (doradztwo bezpłatne).

2. Granty na usługę doradczą (w formie refundacji):
W ramach grantów możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach 
(z wyłączeniem doradztwa przewidzianego do wsparcia w działaniu 1.2 RPO WD 
„Innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz działaniu 1.4 RPO WD „Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw”):

a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:
wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie 

biznesu);

uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury 

kontrolno-pomiarowej;

projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;

wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania 

ryzykiem;

wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw;

doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku;

b) 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.

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie grantów 
muszą być INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 

 
Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) 
tj. podmiot świadczący usługę doradczą- instytucja niedziałająca dla zysku, oferująca 
przedsiębiorstwom usługi wspierające w szerokim zakresie. Pomoc może dotyczyć zagadnień 
związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Do Instytucji 
Otoczenia Biznesu zaliczamy np. regionalne i lokalne agencje rozwoju, stowarzyszenia 
przedsiębiorców i osób działających na ich rzecz, izby gospodarcze, samorządy 
przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra 
transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe, firmy prywatne świadczące
usługi dla przedsiębiorstw itd. 

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
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