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AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ SA 

 

Beneficjent projektu pn. „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw” 

 

ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru 
Województwa Dolnośląskiego 

 

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

(RPO WD 2014-2020), 

Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje 

Działanie 1.2: Innowacyjne przedsiębiorstwa 

Poddziałanie 1.2.2: Innowacyjne przedsiębiorstwa 

Schemat 1.2.C.b: Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację” 

 

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):  

od dnia 28.03.2022 r. godz. 8.30 do dnia 08.04.2022 r. godz. 15.30
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I. Cel i przedmiot konkursu 

 
Celem konkursu grantowego realizowanego w ramach projektu pn. „Bon na innowacje – wsparcie grantowe 
dolnośląskich przedsiębiorstw” jest wzrost poziomu aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) z Dolnego Śląska oraz stymulacja współpracy z uczelniami wyższymi i innymi 
jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali). 

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia grantowego wybranym mikro, małym i średnim 
przedsiębiorstwom (MŚP) z Dolnego Śląska z wykorzystaniem środka – „bon na innowacje”. 

Powyższe jest zgodne z ogólnym celem Działania działanie 1.2: Innowacyjne przedsiębiorstwa. 

II. Przeznaczenie grantów 

Otrzymane wsparcie (granty/bony) można przeznaczyć na: 

1. 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.  

2. usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:  

• opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu,  

• wykonanie testów wdrożeniowych, 

• wykonanie analiz przedwdrożeniowych, 

• prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu. 

Uwaga: Usługa badawcza musi być obligatoryjnym przedmiotem przekazanego bonu, a audyt może wystąpić 
jedynie jako jeden z jego elementów.  

Do wsparcia w formie grantu mogą być przyjęte tylko projekty, których realizacja przyczyni  
się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej, oraz wpisujące się w specjalizacje  
i podobszary dolnośląskich regionalnych inteligentnych specjalizacji. 

Wykonawcą usługi 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]  
i posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych kategorii 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:  

1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 
rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo B 
przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub  

2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub  

3) centra transferu technologii uczelni, o których  mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce; lub  

4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 
ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; lub  

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji)  
lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności; lub  

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci 
Badawczej Łukasiewicz. 
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III. Wykaz dopuszczonych Grantobiorców oraz wykluczenia  

Katalog Grantobiorców: 

Grantobiorcami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego naboru są: 

MŚP posiadający siedzibę/oddział/filię/zakład1 (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS) lub 
stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa (osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG) na terenie województwa 
dolnośląskiego. 

Niedopuszczalne powiązania między Grantodawcą i Grantobiorcą: 

Grantodawca nie może być Grantobiorcą. Grantobiorcą nie może być ponadto podmiot powiązany  
z Grantodawcą osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantodawcą lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Grantodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu 
Grantodawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Grantobiorcy a Grantobiorcą, 
polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej  
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Podmioty wykluczone z możliwości otrzymania wsparcia (grantu): 

W ramach konkursu o dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy: 

• którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych;  

• na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc  
za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE;  

• karani 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;  

• karani 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 którzy są przedsiębiorstwami w trudnej 
sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, wykluczeniu z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 
 
 
 

 
1 w przypadku, gdy z dokumentu rejestrowego nie będzie wynikał wprost przedmiotowy fakt dokumentem 
potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego może być  
np. NIP-2 
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IV. Kryteria wyboru Grantobiorców 

Wszystkie złożone w terminie wnioski o udzielenie grantu poddane zostaną ocenie zgodnie  
z rozdz. XII i XIII pkt. 3 Regulaminu konkursu grantowego oraz kryteriami wyboru Grantobiorców, które 
stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu grantowego. 

Wsparcie otrzymają wnioski o udzielenie grantu, które spełnią wszystkie kryteria obligatoryjne oraz które 
uzyskają największą liczbę punktów (uwzględniając dostępną w naborze alokację środków przeznaczonych na 
wsparcie). 

UWAGA: Nie może zostać wybrany do dofinansowania projekt grantowy, który został fizycznie ukończony lub  
w pełni zrealizowany przez złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane 
płatności zostały dokonane przez Grantodawcę i Grantobiorców, zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy  
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020. 

V. Zakaz podwójnego finansowania 

Niedopuszczalne jest podwójne finansowanie inwestycji. Z podwójnym finansowaniem inwestycji mamy do 
czynienia w przypadku, w którym w wyniku otrzymania przez Grantobiorcę wsparcia, na określone we wniosku 
o udzielenie grantu wydatki kwalifikowalne, dojdzie do podwójnego ich dofinansowania. W związku  
z powyższym Grantobiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania 
tego samego zakresu inwestycji, zarówno na etapie składania wniosku o udzielenie grantu, jak również  
na etapie przed podpisaniem umowy o przyznanie grantu (w przypadku otrzymania wsparcia).  

VI. Katalog kwalifikowalnych wydatków Grantobiorców 

Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych  
w ramach RPO WO 2014-2020 określają przepisy unijne oraz krajowe, w tym w szczególności:  

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające 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 ustanawiające 
przepisy ogólne ; 

• Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020; 

• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

• załącznik nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020; 

• Zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.2 Innowacyjne 
przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 Do wydatków kwalifikowalnych można zaliczyć w ramach wniosku o udzielenie grantu: 

1. Usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie 
nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz 
przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.  

a) zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii 
produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu 
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wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych, 
b) wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych 

rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności 
handlowej,  

c) wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań. 
2. 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.  

Uwaga 

Kwalifikowalność kosztów dla Projektu rozpoczyna się po wyborze projektu do dofinansowania i kończy się  
w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, przy czym termin ten nie może być późniejszy niż 30 kwietnia 
2023 r.  

Grantobiorcy zobowiązani są do odpowiedniego udokumentowania poniesionych kwalifikowalnych wydatków 
(m. in.: umowy z wykonawcami/ zlecenia (jeśli dotyczy), faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej 
wartości dowodowej, protokoły odbioru, dowody zapłaty). 

Grantobiorcy zobowiązani są do wykazania, iż dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez nich poniesione  
w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W tym celu powinni dokonać badania rynku  
i udokumentowania wyboru wykonawcy usługi B+R zgodnie z rozdz. VII pkt 3 Regulaminu. 

W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowane Grantobiorca będzie musiał zapewnić 
środki własne na ich sfinansowanie.  

VIII. Informacje o źródłach finansowania grantów 

Granty finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 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” 

IX. Środki przeznaczone na granty 

Kwota przeznaczona na granty w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: 4 000 000,00 zł. 

X. Maksymalny limit (kwota wsparcia) i maksymalny procentowy poziom wsparcia  

Maksymalna kwota wsparcia: 

Maksymalna wartość wsparcia w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP – do 200 tys. PLN na 
jednego przedsiębiorcę. 

Maksymalny poziom wsparcia: 

do 85% wydatków kwalifikowalnych. 
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Uwaga 

Wsparcie udzielone grantobiorcy w formie grantu (bonu) stanowi pomoc de minimis. 

Maksymalny poziom dofinansowania grantów przyznawanych grantobiorcom przez grantodawcę wynosi 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – 85%  
(z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa (patrz definicja poniżej)  
w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de 
minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro lub 100 tys. euro 
jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów  
i nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. 

Jedno przedsiębiorstwo zgodnie z art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013 obejmuje wszystkie jednostki 
gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:  

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu 
akcjonariuszy, wspólników lub członków; 

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu 
administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;  

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą 
zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie 
spółki;  

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce 
gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi 
akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, 
wspólników lub członków tej jednostki.  

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–
d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są 
uznawane za jedno przedsiębiorstwo. 

W sytuacji gdy wnioskowana kwota grantu spowoduje, iż otrzymanie pomocy przekroczy ustanowiony limit 
obowiązujący dla „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 pkt.2, w wysokości 200 000 EUR lub 100 000 
EUR w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu 
towarów, wówczas projekt nie będzie mógł uzyskać wsparcia. 

XI. Wkład własny Grantobiorcy 

Grantobiorcy zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego na poniesienie określonych we wniosku  
o udzielenie grantu wydatków kwalifikowalnych w części, która nie została sfinansowana grantem (minimum  
15 % ich wartości) oraz (gdy dotyczy) wydatków niekwalifikowanych (100% ich wartości). Ww. wkład własny 
musi nastąpić w formie pieniężnej.  

XII. Forma, termin oraz miejsce składania wniosków o udzielenie grantu przez potencjalnych Grantobiorców 

Grantobiorca wypełnia wniosek o udzielenie grantu za pośrednictwem formularza udostępnionego  
na stronie internetowej araw.pl/innowacje  w zakładce konkurs grantowy.  

Wniosek o udzielenie grantu wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji papierowej (jeden egzemplarz), 
opatrzony czytelnym podpisem (imię i nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentowania w terminie do dnia  
od dnia 28.03.2022 r. godz. 8.30 do dnia 08.04.2022 r. godz. 15.30 do siedziby Agencji Rozwoju Aglomeracji 
Wrocławskiej SA, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław. 
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Datą wpływu wniosku jest dzień dostarczenia go do siedziby Grantodawcy. W przypadku doręczenia  
za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej za datę wpływu uznaje się datę doręczenia 
dokumentów. Dla potrzeb ustalenia kolejności składania wniosków, obok daty zamieszcza się również godzinę 
wpływu. W przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty kurierskiej/operatora pocztowego kilku wniosków 
przyjmuje się, że wpłynęły jednocześnie. 

Wniosek, który zostanie złożony/wpłynie do Grantodawcy po upływie terminu określonego w ogłoszeniu 
o naborze zostanie uznany za złożony po terminie i nie będzie podlegał ocenie.  

W sytuacji, gdy wartość złożonych wniosków o przyznanie grantu przekroczy 150% kwoty przeznaczonej na 
dofinansowanie Projektów, termin składania wniosków może ulec skróceniu.  

XIII. Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez Grantobiorcę 

Grantobiorcy zobowiązani są zakończyć inwestycje przewidziane we wnioskach o udzielenie grantu do 
30.04.2023 r. Powyższe oznacza, że do 30.04.2023 r. inwestycje muszą zostać zakończone rzeczowo (musi 
nastąpić odbiór całego zakresu rzeczowego inwestycji, bez wad itd. - odbioru dokonuje Grantobiorca) oraz 
finansowo (poniesione muszą zostać wszystkie wydatki, zarówno kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne). 

XIV. Lista wskaźników do wyboru przez Grantobiorcę  

Wskaźniki służą ilościowej prezentacji działań podjętych przez Grantobiorcę. Wybór wskaźników powinien być 
powiązany z typem realizowanego przedsięwzięcia i planowanymi działaniami, które Grantobiorca zamierza 
podjąć. 

Grantobiorca we wniosku o udzielenie grantu wybiera wskaźniki produktu, które są bezpośrednio powiązane  
z wydatkowanymi środkami ponoszonymi podczas realizacji projektu, spośród poniższych: 

 

NAZWA WSKAŹNIKA  MOŻLIWOŚĆ WYBORU 

1. Liczba realizowanych prac B+R  Wskaźnik obligatoryjny 

2. Liczba opracowanych innowacji Wskaźnik obligatoryjny 

3.Liczba powstałych innowacji produktowych Wskaźnik fakultatywny 

4.Liczba powstałych innowacji procesowych Wskaźnik fakultatywny 

Grantobiorca może zaproponować własne wskaźniki fakultatywne w zależności od zakresu rzeczowego 
projektu. 

XV. Rozstrzygniecie naboru 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2022 r. 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie araw.pl/innowacje 

XVI. Anulowanie/ wstrzymanie konkursu 

Grantodawca zastrzega sobie prawo do anulowania/ wstrzymania konkursu w następujących przypadkach do 
momentu zatwierdzenia listy rankingowej: 

1. naruszenia przez Grantodawcę w toku procedury konkursowej przepisów prawa i/lub zasad 
niniejszego ogłoszenia i procedury realizacji projektu grantowego, które są istotne i niemożliwe do 
naprawienia, 
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2. zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Grantodawca nie mógł przewidzieć w chwili ogłoszenia 
naboru, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury 
konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego, 

3. zaistnienia okoliczności, których Grantodawca nie mógł przewidzieć w terminie ogłoszenia naboru,  
a których wystąpienie uniemożliwia lub znacząco utrudnia dalszą kontynuację konkursu, 

4. ogłoszenia aktów prawnych lub wytycznych horyzontalnych w istotny sposób sprzecznych  
z postanowieniami niniejszego ogłoszenia i procedury realizacji projektu grantowego. 

Uwaga 

Grantobiorcom, którzy złożyli w terminie wniosek o udzielenie grantu i którym nie przyznano wsparcia 
(grantu), nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania. 

XVII. Regulamin konkursu grantowego 

Szczegółowe informacje na temat konkursu grantowego uregulowano w Regulaminie konkursu grantowego 
„Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”, z którym można zapoznać się pod 
adresem: araw.pl/innowacje w zakładce konkurs grantowy i który stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia. 

XVIII. Kryteria wyboru Grantobiorców 

Szczegółowe kryteria wyboru Grantobiorców uregulowano w Regulaminie konkursu grantowego z którym 
można zapoznać się pod adresem: araw.pl/innowacje w zakładce konkurs grantowy i który stanowi załącznik do 
niniejszego Ogłoszenia. 

XIX. Pozostałe informacje 

Informacje na temat projektu i konkursu można uzyskać, kontaktując się pod adresem innowacje@araw.pl oraz 
pod numerem telefonu +48 539 095 063 (pn-pt w godz. 8.30-15.30).  

Ponadto przewiduje się możliwość odbycia konsultacji z ekspertem, który doradzi w jakiej formie i w jakim 
zakresie złożyć wniosek o dofinansowanie.  

Ponadto najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronie internetowej 
poświęconej projektowi araw.pl/innowacje 

Wszelkie zmiany niniejszego ogłoszenia oraz inne istotne informacje dot. naboru publikowane będą  
na stronie internetowej araw.pl/innowacje stąd zaleca się potencjalnym Grantobiorcom, aby na bieżąco 
zapoznawali się z zamieszczanymi na niej informacjami. 

 
Załącznik: 

1. Regulamin konkursu grantowego 
 


