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Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB 

 

Grantobiorcą może być MŚP, który spełnia następujące warunki: 

1. posiada co najmniej zakład lub oddział na terenie OSI* obejmującego Obszar Interwencji Doliny Baryczy 

(OIDB). W skład Obszaru Interwencji Doliny Baryczy wchodzą Gminy: wiejskie - Jemielno, Niechlów, Cieszków, 

Krośnice, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Zawonia, Wińsko oraz miejsko-wiejskie – Góra, Wąsosz, Milicz, Bierutów, 

Międzybórz, Syców, Twardogóra, Prusice, Żmigród, Brzeg Dolny, Wołów, 

2. nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych, 

3. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem 

oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), 

4. nie był karany na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 

769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych, 

5. nie był karany 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 (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541). 

Maksymalna kwalifikowana wartość Usługi doradczej wynosi 30.000 zł, w związku z czym maksymalna kwota 
Grantu, która może zostać przyznana Grantobiorcy wynosi 25.500 zł i równocześnie stanowi maksymalnie 85% 
kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Grantobiorcę. 

Wydatkiem kwalifikowalnym w udzielanych Grantach (niezbędnym do realizacji celów Projektu grantowego) 

ponoszonym przez Grantobiorcę jest koszt Usługi doradczej, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie 

jest też związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa 

podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. 

 

*Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) - wyznaczone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego następujące obszary o 
wspólnych potencjałach i problemach: Zachodni Obszar Interwencji (ZOI); Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI); 
Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB); Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW); Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-
Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD). 

 


