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FISZKA INFORMACYJNA 
Perspektywa UE 2014 – 2020. Nowe możliwości dofinansowania 

 
 

Konkurs 

 

Podziałanie II.3.1. – Innowacje w MŚP 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 

 

Przedmiot konkursu 

 

 

Wsparcie ukierunkowane przede wszystkim na inwestycje związane 

z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług 

lub przemianami organizacyjnymi. 

 

 

Typ projektów 

podlegających 

dofinansowaniu 

 

 

W ramach poddziałania realizowane są przedsięwzięcia polegające na: 

1. wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym powstałych 

w ramach działania I.2), 

2. wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub 

świadczenia usług, w tym ekoinnowacje. 

 

Ponadto w ramach poddziałania wspierane są przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez 

MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). 

 

Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane 

w województwie łódzkim dłużej niż 3 lata (wymagane dokumenty potwierdzające, 

m.in. opinia o innowacyjności, wyniki badan, prace naukowe, dokumenty patentowe, itp.) 

 

Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. 

 

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

 

51 157 200,00 PLN 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 200 000,00 PLN 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 9 000 000,00 PLN 

 

 

Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 000 000,00 PLN 

Wkład własny (wyłącznie w formie pieniężnej) – 25% kosztów kwalifikowalnych 

 

Maksymalna intensywność pomocy – 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

 

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu: 

a) o 10% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa, 

b) o 20% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa. 

 
 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

od 22 lutego 2016r. do 3 marca 2016r. 

 

Dodatkowe informacje 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: 

http://www.etl.com.pl/dotacje-0  

Skontaktuj się z nami  opcja „Dotacje i szkolenia” 
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