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OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

numer RPLD.02.01.02-IP.02-10-026/17 

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 z postanowieniami SzOOP RPO WŁ 2014-2020 

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:  

a) W przypadku Typu projektu 2: wsparciu prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym 

charakterze świadczonych MŚP przez IOB na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę, 

w tym usług związanych m.in. z:  

 budowaniem lub rekonfiguracją modelu biznesowego prowadzonej działalności gospodarczej, 

 opracowaniem strategii działania MŚP, 

 poszukiwaniem krajowych rynków zbytu dla nowych lub udoskonalonych produktów lub usług 

wdrażanych przez MŚP, 

 doradztwem związanym z poprawą istniejącego lub wdrożeniem nowego procesu 

technologicznego, produktu lub usługi, 

 doradztwem związanym z transferem wiedzy lub innowacyjnej technologii, 

 monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków 

dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, 

 organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności lub 

efektywności przedsiębiorstwa, 

 projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania 

środowiskowego, w tym również uzyskiwania certyfikatów z zakresu zarządzania jakością  

i zarządzania środowiskowego, 

 wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-

komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami  

(tzw. CRM), systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP),  

 wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej w związku  

z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie  

z wyłączeniem usług w zakresie umiędzynaradawiania, które mogą być świadczone w ramach 

poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP oraz z wyłączeniem wnioskodawców, którzy uzyskali 

wsparcie na tożsamą usługę w ramach działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.  



 

 

b) W przypadku Typu projektu 4: wsparciu prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym 

charakterze świadczonych MŚP znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) przez 

inkubatory przedsiębiorczości na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę, w tym usług 

związanych m.in. z:  

 budowaniem lub rekonfiguracją modelu biznesowego prowadzonej działalności gospodarczej, 

 opracowaniem strategii działania MŚP, 

 poszukiwaniem krajowych rynków zbytu dla nowych lub udoskonalonych produktów lub usług 

wdrażanych przez MŚP, 

 doradztwem związanym z poprawą istniejącego lub wdrożeniem nowego procesu 

technologicznego, produktu lub usługi, 

 doradztwem związanym z transferem wiedzy lub innowacyjnej technologii, 

 monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków 

dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, 

 organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności lub 

efektywności przedsiębiorstwa, 

 projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania 

środowiskowego, w tym również uzyskiwania certyfikatów z zakresu zarządzania jakością  

i zarządzania środowiskowego,  

 wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-

komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami  

(tzw. CRM), systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP),  

 wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej w związku  

z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie  

z wyłączeniem usług w zakresie umiędzynaradawiania, które mogą być świadczone w ramach 

poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP oraz z wyłączeniem wnioskodawców, którzy uzyskali 

wsparcie na tożsamą usługę w ramach działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.  

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 5 000 000 EUR 

(słownie: pięć milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 21 246 500 PLN (słownie: dwadzieścia 

jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych). 

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota 

dofinansowania projektu: 

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

a) W przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 

do 85% wydatków kwalifikowalnych, 

b) W przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze: 

do 50% wydatków kwalifikowalnych. 

Maksymalna  wartość wydatków kwalifikowalnych – 50 000,00 zł 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 25 000,00 zł 

 

 



 

 

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

Termin ogłoszenia konkursu: 30 sierpnia 2017 r. 

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 września 2017 r., a kończy 29 grudnia 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.02.01.02-IP.02-10-

026/17 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. 

http://www.cop.lodzkie.pl/
http://www.rpo.lodzkie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.cop.lodzkie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.lodzkie.pl/



