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OGŁOSZENIE O NABORZE 

numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-072/20 

w ramach Osi priorytetowej II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

I. Instytucja ogłaszająca nabór: 

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 naboru, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu: 

Projekty składane w ramach naboru muszą być zgodne z postanowieniami SzOOP RPO WŁ w zakresie  

Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, 

Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP. 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:  

− wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii 

COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. 

 

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze: 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 57 304 000 zł (słownie: 

pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące złotych 00/100).  

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota 

dofinansowania projektu: 

Maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach naboru wynosi 100%. 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 164 747,31 zł. 

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

Termin ogłoszenia naboru: 29 września 2020 r. 

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 6 października 2020 r., a kończy 12 października 2020 r.  

o godz. 16.00. 

Nabór w generatorze wniosków zostanie udostępniony 6 października 2020 r. 

Kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu listy projektów wybranych  

do udzielenia wsparcia.. 

W ramach naboru jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. 

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP pod 

adresem www.cop-dotacje.pl. 

 

http://www.cop-dotacje.pl/


 

 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie została udostępniona na stronie internetowej: 

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

VI. Sposób i miejsce udostępnienia wezwania do naboru: 

Szczegółowe informacje o naborze zawarte zostały w Wezwaniu do naboru numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-

072/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, 

Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, 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. 

VII. Informacja czy nabór jest podzielony na rundy: 

Nabór nie jest podzielony na rundy. 
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