
UCHWAŁA NR 61/21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wezwania do naboru numer 
RPLD.02.03.01-IP.02-10-072/20 dla Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP w ramach 

Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020  

 
  Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020, poz. 1668, 1378), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 
programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 
r., poz. 694, 2327) w zw. z art. 48 ust. 4a i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014– 2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), § 1 rozporządzenia  
z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w 
formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 
w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 2318) uchwały Nr 283/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 
16 marca 2015 r. w sprawie: powierzenia Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zadań 
związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.) uchwala się, co następuje. 
 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 978/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 
września 2020 r. w sprawie przyjęcia Wezwania do naboru numer RPLD.02.03.01-IP.02-
10-072/20 dla Poddziałania II.3: Innowacje w MŚP w ramach Osi priorytetowej II: 
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zmienionym uchwałą nr 1257/20 Zarządu 
Województwa Łódzkiego z dnia 29 grudnia 2020 r., wprowadza się następującą zmianę: 

1) w § 18 ust.11 otrzymuje brzmienie: „11. Podpisywanie umów o dofinansowanie  
z Beneficjentami będzie możliwe tylko do 28 lutego 2021 r.” 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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