PROCEDURA WYDAWANIA OPINII ZGODNOŚCI Z CELAMI I PRIORYTETAMI PROGRAMU ZIELONA
DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA DLA PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFIANSOWANIE Z
DZIAŁANIA
1.2
„INNOWACYJNE
PRZEDSIĘBIORSTWA”
REGIONALNEGO
PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Cel procedury:
1. Procedura weryfikacji projektów ma za zadanie zbadanie zgodności zgłoszonego projektu,
w postaci karty zgłoszenia projektowego, z celami i priorytetami Programu Zielona Dolina.
2. Wynikiem przeprowadzonej weryfikacji jest wydanie Opinii Zgodności (dalej OZ)
Przebieg procedury:
1. Podmiot zainteresowany uzyskaniem OZ składa do DOZEDO sp. z.o.o. skrócony opis projektu
(karta zgłoszenia projektowego).
2. Spółka DOZEDO w oparciu o pytanie kontrolne przeprowadzana w terminie 7 dni roboczych
od otrzymania karty zgłoszenia projektowego, procedurę weryfikacji tj. zgodności projektu
z celami i priorytetami Programu Zielona Dolina.
3. Pytania kontrolne w procedurze weryfikacji projektów do działania 1.2 RPO WD
Innowacyjne Przedsiębiorstwa.
l.p.

PYTANIA KONTROLNE

1.

Czy planowana do zakupu usługa wspiera procesy innowacyjne firmy
(procesowe/produkcyjne) w zakresie celów i priorytetów Programu Zielona
Dolina? Lub/i
Czy planowana do zakupu usługa wpłynie na efektywniejsze wykorzystanie
potencjału rozwojowego firmy w zakresie celów i priorytetów Programu
Zielona Dolina? Lub/i
Czy planowana do zakupu usługa pozytywnie wpłynie na rozwój współpracy
firmy z jednostkami naukowymi/ i/lub z innymi przedsiębiorstwami w
obszarze celów i priorytetów Programu Zielona Dolina

2.

3.

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

4. Ocenę zgodności przeprowadzają pracownicy DOZEDO sp. z o.o. W przypadku powstałych
wątpliwości, zasięgana jest opinia eksperta zewnętrznego.
5. Uzyskanie odpowiedzi „NIE DOTYCZY” nie eliminuje zgłoszonego projektu z uzyskania
pozytywnej Opinii Zgodności.
6. Dokumenty Programu Zielona Dolina oraz karta zgłoszenia projektowego, na podstawie
których dokonywana jest ocena zgodności, dostępne są na stronie internetowej Programu
Zielona Dolina Żywności i Zdrowia – www.dzddozedo.pl
7. Sporządzenie Opinii Zgodności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z działania
1.2 RPO WD jest bezpłatne.
8. Wydana Opinia Zgodności może być negatywna lub pozytywna. Opinia jest negatywna jeżeli
w przypadku co najmniej dwóch pytań kontrolnych, projekt otrzyma odpowiedź „NIE”
9. Opinia Zgodności sporządzana jest w 3 egzemplarzach: jeden egzemplarz dla podmiotu
zgłaszającego, jeden egzemplarz dla DOZEDO sp. z o.o., jeden egzemplarz dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Procedura odwoławcza
1. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od uzyskanej negatywnej Opinii Zgodności dla
projektu, składane w terminie 3 dni od otrzymania Opinii Zgodności.
2. Odwołanie składa się w formie pisemnej w biurze spółki DOZEDO sp. z o.o.
3. Odwołanie weryfikowane jest przez powołaną Komisję ds. Odwołań złożoną z przedstawiciela
spółki DOZEDO sp. z o.o. oraz wybranego eksperta z Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu. O terminie posiedzenia Komisji ds. Odwołań, spółka DOZEDO sp. z o.o. informuje
na stronie internetowej www.dzddozedo.pl.
4. Wnioskodawca o wyniku odwołania informowany jest w ciągu 2 dni od momentu
zakończenia posiedzenia Komisji ds. Odwołań.
5. Od decyzji Komisji ds. Odwołań nie przysługuje już odwołanie.

