Dofinansowanie inwestycji
w Województwie Łódzkim

Informacja dotycząca możliwości pozyskania dotacji
w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

OŚ PRIORYTETOWA I
Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działanie I.2
Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie I.2.1
Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
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Dofinansowanie inwestycji
w Województwie Łódzkim
Beneficjenci
•

przedsiębiorcy,

•

dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. – parterami mogą być tylko przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania
•

55% - małe i mikro przedsiębiorstwa

•

45% - średnie przedsiębiorstwa

•

35% - duże przedsiębiorstwa

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 25 000 000 zł
Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 65% kwoty dofinansowania.

Typy projektów
Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu
lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia
działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
•

Wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej będą
kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

•

Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

•

Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych woj. łódzkiego. Wnioskodawca
musi posiadać siedzibę lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego
(weryfikacja na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych).

•

Dofinansowanie otrzymają projekty wpisujące się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych
Inteligentnych Specjalizacji.

Terminy
I runda: 29 czerwca – 30 lipca 2018 r.
II runda: 31 lipca – 30 sierpnia 2018 r.
III runda: 31 sierpnia – 1 października 2018 r.
IV runda: 2 października – 3 listopada 2018 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 42 161 000 zł.
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