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OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

numer RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16 

w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

I. Instytucja ogłaszająca konkurs: 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź 

działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

II. Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu: 

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne postanowieniami SZOOP w zakresie Osi priorytetowej 

II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.2: 

Profesjonalizacja usług biznesowych. 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:  

1) kreowaniu oraz rozwoju specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, poprzez 

dofinansowanie kosztów przygotowania nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi 

specjalistycznej lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB, w tym m.in.:  

 przeprowadzenia badania rynku pod kątem faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstw  

z sektora MŚP na daną usługę lub pakiet usług, 

 opracowanie założeń dotyczących wdrożenia nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez IOB 

na rzecz MŚP,  

 pilotaż nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez IOB na rzecz MŚP; 

2) kreowaniu oraz rozwoju specjalistycznych usług świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości na rzecz 

MŚP, poprzez dofinansowanie kosztów przygotowania nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już 

usługi specjalistycznej lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty inkubatorów przedsiębiorczości, 

w tym m.in.:  

 przeprowadzenia badania rynku pod kątem faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstw  

z sektora MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) na daną usługę lub pakiet 

usług, 

 opracowanie założeń dotyczących wdrożenia nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez 

inkubator przedsiębiorczości na rzecz MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju  

(do 24 miesięcy), 

 pilotaż nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez inkubator przedsiębiorczości na rzecz MŚP 

znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy). 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 7 500 000 EUR 

(słownie: siedem milionów pięćset tysięcy euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 32 910 000,00 zł 

(słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych). 



 

 

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota 

dofinansowanie projektu: 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi: 

a) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 

do 85% wydatków kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 

800 000,00 złotych, nie więcej jednak niż równowartości 200 000 euro na dzień przyznania pomocy; 

b) w przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną oraz pomocą de minimis: 

 dla mikro- i małego przedsiębiorstwa - 55% wydatków kwalifikowalnych, 

 dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych, 

 w przypadku pozostałych podmiotów – 35% wydatków kwalifikowalnych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000,00 zł.  

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku o dofinansowanie projektu: 

Termin ogłoszenia konkursu: 27 maja 2016 r. 

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 czerwca 2016 r., a kończy 14 lipca 2016 r. 

Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu. 

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi 

przedsiębiorcy lub przesłać na adres: 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 

Zespół Konsultantów 

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź 

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie  

i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku 

elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową. 

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie 

internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.rpo.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

VI. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu: 

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie konkursu numer RPLD.02.01.02-IP.02-10-

007/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi 

priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.2: 

Profesjonalizacja usług biznesowych, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy pod adresem www.cop.lodzkie.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl. 
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