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l.p.
1.

2.

Tytuł zadania
Krótki opis
Powołanie spółki prawa handlowego, Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem
która w 2018 r. pełnić będzie rolę Biura Województwa Dolnośląskiego i Rektorem Uniwersytetu
Programu.
Przyrodniczego we Wrocławiu (9.08.2017) zakłada się, iż
w 2018 r. zadania Biura Programu DS.ZDZZ powinna przejąć
spółka prawa handlowego. Udziałowcami spółki będą:
Województwo Dolnośląskie oraz Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu. W związku z powyższym w 2017 r. należy
zrealizować czynności związane z jej powołaniem tj.:
1. Przeprowadzić analizę formalno-prawną, której
efektem będzie wskazanie formy prawnej podmiotu
oraz projekt umowy spółki;
2. Przeprowadzić analizę ekonomiczną i finansową,
której
efektem
będzie
Biznes-Plan
spółki
w perspektywie wieloletniej. Dla roku 2018 BiznesPlan będzie zawierał Plan Działań na rok 2018.
3. Przeprowadzić konsultacje z właścicielami spółki,
której efektem będzie zapewnienie kapitałów dla
założenia spółki i jej funkcjonowania.
4. Uczestniczyć
w
posiedzeniach
związanych
z realizacją zadań, np. Komisji Sejmikowych, Senatu
UPWR.
Opracowanie podstawowych procedur
Realizacja Programu DS.ZDZZ związana jest z procesem
związanych z realizacją programu
monitoringu oraz oceną skuteczności jego wdrażania. Z tego
powodu konieczne jest określenie zasad kwalifikacji
projektów do realizacji w ramach Programu. Pozwoli to na
ustanowienie wiarygodnego systemu monitoringu, który
prowadzony będzie w oparciu o zidentyfikowane
i zakwalifikowane do programu projekty. Ponadto pozwoli to
na uwzględnienie projektów w innych Programach np. RPO
WD 2014-2020, gdzie będą mogły one uzyskać preferencje.
W związku z powyższym opracowanie podstawowych
procedur DS.ZDZZ dotyczyć będzie ustalania ram kwalifikacji
projektów do Programu.
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3.

Obsługa podmiotów biorących udział
w zarządzaniu programem

4.

Ustanowienie preferencji dla Programu
w RPO WD 2014-2020

5.

Utworzenie preferencyjnych finansowych
instrumentów zwrotnych na podstawie
środków, którymi dysponuje
Województwo Dolnośląskie

6.

Działania informacyjne i promocyjne

www.upwr.edu.pl/zielonadolina

Proces
decyzyjny
w
programie
związany
jest
z funkcjonowaniem Biura Programu, Rady Wykonawczej
i Rady Programowej. W związku z powyższym należy
zapewnić zdolność administracyjną do funkcjonowania tych
podmiotów. Zakłada się organizację minimum 2 posiedzeń
Rady Programowej oraz 3 posiedzeń Rady Wykonawczej.
Obsługę ww. podmiotów zapewnia Biuro Programu.
Porozumienie o wdrażaniu Programu, które zostało zawarte
pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego
i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, zakłada
ustanowienie preferencji w RPO WD 2014-2020 (Działania
1.2., 1.3., 1.4., 1.5.) dla projektów realizowanych w ramach
DS.ZDZZ. Z tego powodu w 2017 roku należy ustalić zakres
tych preferencji, aby mogły one mieć zastosowanie dla
naborów ogłaszanych w 2018 r.
Porozumienie o wdrażaniu Programu, które zostało zawarte
pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego
i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, umożliwia
ustanowienie preferencyjnej linii pożyczkowej
i poręczeniowej przeznaczonej dla projektów realizowanych
w ramach Programu. Z tego powodu w 2017 r. należy
uzgodnić najważniejsze założenia dla organizacji tych
instrumentów. Kontynuacja prac nad ich uruchomieniem
będzie realizowana w 2018 r.
Pierwszy etap realizacji programu wymaga przeprowadzenia
akcji informacyjnej i promocyjnej na terenie województwa
dolnośląskiego. W ramach tych działań konieczne będzie:
 Prowadzenie strony internetowej Programu,
 Publikacja Programu w formule drukowanej,
 Organizacja i aktywny udział w spotkaniach
z potencjalnymi projektodawcami, podmiotami
publicznymi i prywatnymi,
 Nawiązanie współpracy z mediami w celu dystrybucji
informacji o Programie oraz kreowania pozytywnego
wizerunku Programu oraz jego wartości społecznej.
Efektem działań będzie zwiększenie wiedzy o Programie na
Dolnym Śląsku i w kraju, promocja Programu oraz
identyfikacja potencjalnych projektodawców.
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