
 
 

Dolnośląski Bon na Innowacje 
Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu 
Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A. 

Metryka wniosku (wypełnia UMWD/DARR S.A.) 
Numer ID formularza  
Data dostarczenia formularza  
 

Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” 
 

(Należy wypełnić komputerowo wyłącznie pola białe) 
UWAGA!: Przed wypełnieniem należy zapoznać się z Regulaminem projektu pn. Dolnośląski Bon na Innowacje” 

  
I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 

1. Nazwa Wnioskodawcy 
(zgodnie z dokumentem rejestrowym, a w przypadku 
spółki cywilnej imiona i nazwiska wspólników oraz nazwa 
zgodnie z umową spółki cywilnej) 

 

2. NIP  

3. REGON  

4. Adres siedziby 
(zgodnie z dokumentem rejestrowym, a w przypadku 
spółki cywilnej zgodnie z umową spółki cywilnej) 

Kraj: 
Województwo:  
Powiat:  
Gmina: 
Kod pocztowy:  
Miejscowość:  
Ulica i numer domu/lokalu:  

5. Adres biura/filii na Dolnym Śląsku 
(dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw mających siedzibę 
poza województwem dolnośląskim) 

Kraj: 
Województwo:  
Powiat:  
Gmina: 
Kod pocztowy:  
Miejscowość:  
Ulica i numer domu/lokalu: 

6. Telefon kontaktowy  

7. Adres e-mail    

8. Typ przedsiębiorstwa1 
(należy zaznaczyć jedną z opcji) 

 Mikroprzedsiębiorstwo 
 Małe przedsiębiorstwo 
 Średnie przedsiębiorstwo 

9. Forma prawna prowadzonej działalności 
(należy zaznaczyć jedną z opcji) 

 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
 spółka cywilna  
 osoba prawna (spółka akcyjna, spółka z o.o., spółdzielnia, 
przedsiębiorstwo państwowe lub inna osoba prawna) – wpisać jaka 
………………. 
 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (spółka 
jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowo-
akcyjna lub inna jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) – wpisać 
jaka …………………….. 
 

10. Kwota pomocy de minimis uzyskanej 
przez przedsiębiorstwo w ciągu bieżącego 
roku i 2 poprzednich lat 
(w przypadku nie uzyskania - wpisać zero) 

… euro 

                                                           
1 zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn.17.06.2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 18 Traktatu. 
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II. OCZEKIWANY ZAKRES WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU: 
 

11. Obszar Inteligentnych Specjalizacji WD, 
w ramach której planowane jest 
innowacyjne przedsięwzięcie 
(należy zaznaczyć jedną z opcji) 

 Branża chemiczna i farmaceutyczna  
 Mobilność przestrzenna 
 Żywność wysokiej jakości 
 Surowce naturalne i wtórne 
 Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów 
 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT) 

12. Podobszar Inteligentnych Specjalizacji 
WD, w ramach której planowane jest 
innowacyjne przedsięwzięcie2 

 

13. Oczekiwany zakres wsparcia w ramach 
konsultacji i doradztwa realizowanych w 
toku projektu 
(należy zaznaczyć odpowiednie) 

 przeprowadzenie wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi 
 pomoc w wytypowaniu potencjalnych Wykonawców Usługi 

14. Rodzaj planowanej Usługi 
(należy zaznaczyć odpowiednie) 

 Audyt technologiczny 
 Badania przemysłowe 
 Eksperymentalne prace rozwojowe 

15. Nazwa (tytuł) planowanej Usługi  

 
16. Opis merytoryczny koncepcji innowacyjnego przedsięwzięcia3 
(Należy określić przedmiot, zakres i sposób realizacji, a także oczekiwane rezultaty, unikając nadmiernie specjalistycznego języka. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na wykazanie zgodności z §5 Regulaminu.) 
 
 
 

  

                                                           
2 Należy wpisać zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 pn. „Ramy strategiczne na 
rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”. 
3 Koncepcja innowacyjnego przedsięwzięcia – koncepcja przedsięwzięcia, którego przeprowadzenie przez MMŚP wymaga zrealizowania usługi o 
charakterze badań przemysłowych, bądź prac rozwojowych lub badawczo-rozwojowych wykonanej przez jednostkę naukową. 
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17. Wartość planowanej Usługi (w PLN) 

A/ Wartość ogółem Usługi brutto (z VAT): ………. 

B/ Wartość ogółem Usługi netto (bez VAT): ………. 

18. Wartość oczekiwanego Grantu (w PLN) 

A/ Grant na zakup audytu technologicznego (kwota netto): ………. 

B/ Grant na usługę rozwojową bądź prace badawcze (kwota netto): … 

 
IV. POTENCJALNY WYKONAWCA USŁUGI  

(należy wypełnić tylko w sytuacji kiedy Wnioskodawca już przeprowadził odpowiednie rozpoznanie i wyłonił 
potencjalnego Wykonawcę Usługi bądź Wnioskodawca zidentyfikował jednostki naukowe wśród których 
przeprowadzi odpowiednie rozpoznanie i wyłoni odpowiedniego potencjalnego Wykonawcę Usługi) 

 
19. Nazwy oraz dane adresowe 
potencjalnego Wykonawcy Usługi, przy czym 
należy wypełnić właściwe pole (a) lub (b) 
podając albo dane jednej jednostki 
naukowej w przypadku kiedy potencjalny 
Wykonawca Usługi został już wyłoniony po 
odpowiednim rozpoznaniu albo kilku 
jednostek naukowych w przypadku kiedy 
potencjalny Wykonawca Usługi zostanie 
dopiero wyłoniony po odpowiednim 
rozpoznaniu. 

(a) potencjalny Wykonawca 
Usługi już został wyłoniony 
w drodze odpowiedniego 
rozpoznania 

 1. ………………………………………………………………. 

(b) potencjalny Wykonawca 
Usługi zostanie wyłoniony w 
drodze odpowiedniego 
rozpoznania spośród 
następujących jednostek 
naukowaych 

1. ………………………………………………………………. 
 
2. ………………………………………………………………. 
 
3. ………………………………………………………………. 
 
Itd. 

 
V. OŚWIADCZENIA 
 
Oświadczam, że informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym. 
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania określone w rozdziale §6. Regulaminu projektu pn.: „Dolnośląski 
Bon na Innowacje”. 
Oświadczam, że akceptuję wszystkie zasady określone w Regulaminie projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” 
i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
 

Imię i nazwisko lub pieczęć imienna osoby 
uprawnionej 

do reprezentowania Przedsiębiorstwa 

Data i podpis Pieczęć firmowa 

 
 
 
 
 
 

  

 
* 

 
Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej jako skan z odpowiednimi podpisami  

na jeden z poniższych adresów poczty elektronicznej: 
Katarzyna.Salamacha@dolnyslask.pl lub bon@darr.pl 

mailto:Katarzyna.Salamacha@dolnyslask.pl
mailto:bon@darr.pl
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* 

 
VI. WYNIK WERYFIKACJI FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (wypełnia UMWD/DARR S.A.) 
 

Po przeprowadzonej weryfikacji powyższego wniosku uznaję go za (należy zaznaczyć jedną z opcji): 
 
Zgłoszenie: 
 
 spełnia warunki Projektu określone w Regulaminie 
 
 nie spełnia warunków Projektu określonych w Regulaminie 
 
Uzasadnienie (należy wypełnić wyłącznie wówczas, gdy powyżej zaznaczono opcję „nie spełnia”): 
 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko osoby weryfikującej: 
 
 

Data i podpis: 
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