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Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami na etapie oceny formalnej I stopnia
konkurs nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-067/19
L.p.

Numer wniosku
o dofinansowanie

Tytuł projektu

1

RPLD.02.02.02-10-0001/20

Organizacja trzech edycji Międzynarodowej Wystawy Lotniczej FLY FEST

2

RPLD.02.02.02-10-0002/20

Promocja gospodarcza powiatu skierniewickiego poprzez wykorzystanie lokalnych przewag konkurencyjnych

3

RPLD.02.02.02-10-0003/20

Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział
w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

4

RPLD.02.02.02-10-0004/20

Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i
terytorialny marketing gospodarczy – część III

5

RPLD.02.02.02-10-0005/20

Promocja gospodarcza województwa łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu
przez Miasto Łódź

6

RPLD.02.02.02-10-0006/20

Wykorzystanie potencjału kulturowego Gminy Lipce Reymontowskie dla promocji gospodarki regionu

7

RPLD.02.02.02-10-0007/20

Promocja gospodarcza łowickiego przemysłu dziewiarskiego

8

RPLD.02.02.02-10-0008/20

Promocja gospodarcza regionu – szansa na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolnego

9

RPLD.02.02.02-10-0009/20

Design jako nośnik potencjału kreatywnego województwa łódzkiego.

10

RPLD.02.02.02-10-0010/20

Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji
gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów – etap drugi

11

RPLD.02.02.02-10-0011/20

Aktywni gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego

12

RPLD.02.02.02-10-0012/20

Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w
Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju

13

RPLD.02.02.02-10-0013/20

ŁÓDZKIE DLA BIZNESU - „ROZWÓJ NA PLUS

14

RPLD.02.02.02-10-0014/20

Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie działalności gospodarczej Województwa Łódzkiego w Chinach

15

RPLD.02.02.02-10-0015/20

Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Gminy Inowłódz i Regionu Łódzkiego poprzez aktywne działania w
obszarze marketingu terytorialnego i promocji gospodarczej

16

RPLD.02.02.02-10-0016/20

17

RPLD.02.02.02-10-0017/20

18

RPLD.02.02.02-10-0018/20

Promocja gospodarcza regionu woj. łódzkiego poprzez internacjonalizację działalności badawczo-rozwojowej i edukacyjnej
Instytutu Ogrodnictwa

19

RPLD.02.02.02-10-0019/20

Promocja gospodarcza Gminy Miasto Zgierz

20

RPLD.02.02.02-10-0020/20

Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału
gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego

21

RPLD.02.02.02-10-0021/20

Export Influencer

Promocja zagraniczna wizerunku województwa jako regionu innowacyjnego, atrakcyjnego gospodarczo, poprzez
zagraniczną promocję oferty regionalnych przedsiębiorstw oraz pozyskanie nowych rynków zbytu dla tutejszych MŚP i
nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi.
Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu łódzkiego

