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OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-018/17 

w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy 

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 z postanowieniami SzOOP RPO WŁ w zakresie Osi 

priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania  

i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:  

 inwestycjach w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służących wytworzeniu lub 

unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstwa. 

 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 10 000 000 EUR 

(słownie: dziesięć milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 43 148 000,00 zł (słownie: 

czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy zł). 

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota 

dofinansowanie projektu: 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 35% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu: 

a) o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa, 

b) o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego 

przedsiębiorstwa. 

Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnego poziomu dofinansowania określone są w § 11 ust. 11 i 12 

Regulaminu konkursu. 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 000 000 zł. 

 

 



 

 

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

Termin ogłoszenia konkursu: 8 marca 2017 r. 

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 18 kwietnia 2017 r., a kończy: 28 kwietnia 2017 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.01.02.01-IP.02-10-

018/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi 

priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania  

i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, 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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