
 
ul. Moniuszki 7/9 tel.  /+42/ 230 15 50 

90-101 Łódź fax  /+42/ 230 15 51 

www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

numer RPLD.01.01.00-IP.02-10-036/18 

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.1: Rozwój infrastruktury badań  

i innowacji. 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:  

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

lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo 

zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej. 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 126 483 000,00 zł 

(słownie: sto dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Kwota 

przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych rund konkursu: 

a) kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach I rundy konkursu wynosi 63 241 500,00 zł 

(słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100). 

b) kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach I rundy konkursu wynosi 63 241 500,00 zł 

(słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100). 

 

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota 

dofinansowania projektu: 

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. 

2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 

a) dla wydatków związanych z działalnością gospodarczą, intensywność udzielanej pomocy publicznej  

i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych tej części, przy czym: 

  maksymalna wartość pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą nie może przekroczyć 

20 000 000,00 euro na dzień przyznania pomocy; 



 

 

  maksymalna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości 200 000,00 euro  

na dzień przyznania pomocy; 

b) dla wydatków związanych z działalnością niegospodarczą maksymalny poziom dofinansowania wynosi 

100 % kosztów kwalifikowalnych tej części. 

3. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 50 000 000,00 EUR 

4. Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona. 

 

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

Termin ogłoszenia konkursu: 29 maja 2018 r. 

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych 

rund: 

 I runda: 29 czerwca – 10 lipca 2018 r. r. 

 II runda: 11 lipca – 7 września 2018 r. 

 

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 formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie 

zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie 

wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez 

Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. 

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

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

VI. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu: 

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie konkursu numer RPLD.01.01.00-IP.02-10-

036/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.1: Rozwój infrastruktury badań  

i innowacji, 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. 
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