KOMUNIKAT NR 11/2016
DLA PRACOWNIKÓW PUNKTÓW DORADZTWA UNIJNEGO W BANKACH SGB

DOTYCZY: NABORU WNIOSKÓW DLA
SGB-BANK S.A.

PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH
RPO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014– 2020
(PODDZIAŁANIA 1.2.1 I 2.2.1)

Poznań, 1 marca 2016 r.

Departament Produktów Bankowych i Procedur
Poznań, 1 marca 2016 r.
Ldz./DPB/533/2016

Banki Spółdzielcze SGB
Oddziały SGB-Banku S.A.
/wszystkie/

KOMUNIKAT nr 11/2016

dla pracowników Punktów Doradztwa Unijnego w bankach SGB

Dotyczy: naboru wniosków dla przedsiębiorców w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014– 2020
(Poddziałania 1.2.1 i 2.2.1)
Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja
Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach 2 działań
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020:
1. Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R
przedsiębiorstw w ramach oraz
2. Działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania 2.2.1 Modele biznesowe MŚP.
Działanie 1.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie 1.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
Informacja o naborze

Miejsce i sposób
składania
wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres:
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w formie
elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją
papierową.

Termin składania
wniosków

Od 31 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.

Kto może składać
wniosek

Przedsiębiorcy;
konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Kto i na co może składać wnioski

Na co można
otrzymać
dofinansowanie

Ocena wniosków

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub
unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia
działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.
Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej oraz oceny merytorycznej. Ocena formalna
wniosków o dofinansowanie powinna zostać przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 60 dni od
dnia zakończenia naboru wniosków.
Ocena merytoryczna projektów powinna zostać przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 60 dni
od dnia zakończenia oceny formalnej tj. od dnia zatwierdzenia listy projektów, które uzyskały
pozytywny wynik oceny formalnej.
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Maksymalny poziom
dofinansowania
Minimalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
Maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
Maksymalna
dopuszczalna kwota
dofinansowania
Ogólna pula
środków
przeznaczona na
bieżący nabór

Finanse
35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu:
 o 10% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
 o 20% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.
50 000,00 zł

brak

1 500 000,00 zł

44 534 000,00 zł
Niezbędne dokumenty

Dokumenty
aplikacyjne i
materiały
informacyjne

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie:
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/561-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-rozwoj-12-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw.
Inne ważne informacje

Kto udziela
informacji na temat
działania

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela
Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze
w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również
telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail:
info@cop.lodzkie.pl.

Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP
Informacja o naborze

Miejsce i sposób
składania
wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach pracy Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres:
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w formie
elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją
papierową.

Termin składania
wniosków

Od 31 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.
Kto i na co może składać wnioski

Kto może składać
wniosek
Na co można
otrzymać
dofinansowanie

Ocena wniosków

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)
Opracowanie nowego
internacjonalizacji.

modelu

biznesowego

przedsiębiorstwa

zmierzającego

do

jego

Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej oraz oceny merytorycznej. Ocena formalna
wniosków o dofinansowanie powinna zostać przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 60 dni od
dnia zakończenia naboru wniosków.
Ocena merytoryczna projektów powinna zostać przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 60 dni
od dnia zakończenia oceny formalnej tj. od dnia zatwierdzenia listy projektów, które uzyskały
pozytywny wynik oceny formalnej.
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Finanse
Maksymalny poziom
dofinansowania
Minimalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
Maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
Maksymalna
dopuszczalna kwota
dofinansowania
Ogólna pula
środków
przeznaczona na
bieżący nabór

50% wydatków kwalifikowalnych
25 000,00 zł

brak

100 000,00 zł

4 453 400,00 zł
Niezbędne dokumenty

Dokumenty
aplikacyjne i
materiały
informacyjne

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie:
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/562-2-2-internacjonalizacja-przedsiebiorstw-2-2-1-modelebiznesowe-msp.
Inne ważne informacje

Kto udziela
informacji na temat
działania

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela
Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze
w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również
telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail:
info@cop.lodzkie.pl.

Jednocześnie przypominamy, że w Intranecie w zakładce Fundusze Unijne zamieszczamy
zestawienie Ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia naborów wniosków w ramach programów na lata
2014-2020 (link).
p.o. Dyrektor
Departamentu Produktów Bankowych i Procedur
Robert Tórz
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