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FISZKA INFORMACYJNA 
Perspektywa UE 2014 – 2020. Nowe możliwości dofinansowania 

 
 

Konkurs 

 

Poddziałanie I.2.2 – Projekty B+R przedsiębiorstw  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 

 

Przedmiot konkursu 

 

 

W ramach Poddziałania jest możliwe sfinansowanie badań przemysłowych 

oraz prac rozwojowych (w tym prac demonstracyjnych) do etapu pierwszej 

produkcji (rozumianej, jako pierwsze przemysłowe wytworzenie odnoszące się 

do pełnej pilotażowej linii lub pierwszego w swoim rodzaju sprzętu 

i wyposażenia, które obejmują etapy późniejsze w stosunku do wytworzenia linii 

pilotażowych włączając w to fazę testów, ale nie obejmują produkcji masowej 

ani komercyjnego wykorzystania), włącznie z działaniami w zakresie wczesnej 

walidacji produktów, przy zastrzeżeniu, iż faza pierwszej produkcji nie może 

stanowić samodzielnego projektu. 

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych powinien zostać 

osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, 

procesu), pozwalający na jego urynkowienie. Ponadto, komponent projektu 

może stanowić uzyskanie ochrony własności przemysłowej przez 

przedsiębiorstwa dla wyników przeprowadzonych prac badawczo-

rozwojowych. 

 

 

Typ projektów 

podlegających 

dofinansowaniu 

 

 

Przeprowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac 

rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego 

lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu. 

 

Wsparciem zostaną objęte m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów 

(w zakresie wykorzystania w ramach projektu), koszty personelu 

zaangażowanego w projekt, koszty badań, wartości niematerialnych 

i prawnych, ekspertyz, analiz. 

 

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

Przedsiębiorcy MŚP 

Konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy 

 

Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

25 578 600,00 PLN 

 

Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

 

Maksymalna wartość dofinansowania – 700 000,00 PLN 

Maksymalna wartość projektu ogółem –  5 000 000,00 PLN 

Wymagany wkład własny jedynie finansowy. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania – BADANIA PRZEMYSŁOWE 

MIKRO – 70%, po uwzględnieniu premii (efektywna współpraca) – max. 80% 

MAŁE – 70% po uwzględnieniu premii (efektywna współpraca) – max. 80% 

ŚREDNIE – 60% po uwzględnieniu premii (efektywna współpraca) – max. 80% 

DUŻE – 50% po uwzględnieniu premii (efektywna współpraca) – max. 65% 

 

Maksymalny poziom dofinansowania – EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE 

MIKRO – 45% po uwzględnieniu premii (efektywna współpraca) – max. 60% 

MAŁE – 45% po uwzględnieniu premii (efektywna współpraca) – max. 60% 

ŚREDNIE – 35% po uwzględnieniu premii (efektywna współpraca) – max. 50% 

DUŻE – 25% po uwzględnieniu premii (efektywna współpraca) – max. 40% 
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W ramach konkursu nie przewiduje się stosowania mechanizmu cross-

financingu. 

 

 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

od 15 lutego 2016r. do 25 lutego 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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