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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.  

 

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

Przedsiębiorcy 

Konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy 

 

Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

6 000 000,00 EURO 

 

Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 

2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. 

 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis 

poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych. 

Wydatki związane ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym prac badawczo-

rozwojowych, będą kwalifikowalne do wysokości 50% wydatków 

kwalifikowalnych. 

Przewiduje się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu w formie działań 

informacyjno-promocyjnych lub szkoleniowych w przypadku, gdy stanowią one 

integralną część projektu oraz gdy zastosowanie cross-financingu 

jest uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania 

założonych celów i rezultatów. 

Wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10 % finansowania unijnego 

w ramach projektu. 

 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

IV kwartał 2015r. 

 

Dodatkowe informacje 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: 

Skontaktuj się z nami  opcja „Dotacje i szkolenia” 
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