
Konkurs numer RPLD.13.01.00-IP.02-10-079/22 
w ramach Osi priorytetowej XIII: REACT-EU dla Łódzkiego  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 

Karta Informacyjna Konkursu React-EU 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są na stronie www.cop.lodzkie.pl w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków 

 

 Jaki typ projektu obejmuje przedmiotowy konkurs? 

Projekt dotyczy inwestycji w MŚP polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami 
epidemii COVID-19 poprzez: 

✓ uzasadnione działania lub przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane na odbudowę pozycji rynkowej MŚP w gospodarce 
po pandemii COVID-19 

✓ zwiększenie jego odporności gospodarczej na kryzys. 

 Należy pamiętać, że oba ww. warunki muszą być spełnione łącznie. 

 

  Jakie wydatki są kwalifikowalne 

          w ramach projektu? 
 

✓ wydatki na wdrożenie produktów, procesów  

wytwarzania produktów lub świadczenia usług,  

w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe  

aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 

i prawne, m.in.: zakup, wytworzenie, dostawę 

instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu 

i urządzeń zaliczanych do środków trwałych 

wraz ze specjalistycznym instruktażem  

w ich obsłudze; 

✓ zakup zaawansowanych rozwiązań  

teleinformatycznych (w tym sprzętu  

informatycznego) oraz specjalistycznego  

oprogramowania wraz z licencją zaliczanego 

do wartości niematerialnych i prawnych 

 

 

Jakich wydatków nie można sfinansować                                        
w ramach projektu? 

 

 związanych z przygotowaniem wniosku 

o dofinansowanie (nie stanowią one prac  

przygotowawczych i są niekwalifikowalne); 

 podatku od towarów i usług (VAT); 

 kosztów pośrednich;  

 kapitału obrotowego;  

 wynagrodzeń; 

 związanych z robotami budowlanymi; 

 związanych z zakupem nieruchomości; 

 wkładu niepieniężnego (w tym w formie wolontariatu); 

 zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego 

towarów i osób 

 nie dopuszcza się zakupu wyłącznie sprzętu 

komputerowego  

 

http://www.cop.lodzkie.pl/


Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać dofinasowanie? 

✓ posiadać co najmniej od 1 stycznia 2019 r. siedzibę lub oddział, bądź - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą - stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności 
gospodarczej na terenie województwa łódzkiego 

✓ odnotować spadek przychodów ogółem na poziomie min.15% liczony jako stosunek łącznych przychodów w roku 2021 
do łącznych przychodów przypadających w roku 2019, zgodnie ze wzorem poniżej: 

 

suma przychodów ogółem  2021 –  suma przychodów ogółem 2019     
suma przychodów ogółem 2019 

✓ nie przekraczać przysługującego limitu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (200 000 EUR).  

Do limitu wlicza się również pomoc de minimis udzielona wszystkim powiązanym z Wnioskodawcą przedsiębiorców. 
Poziom wykorzystania pomocy de minimis sprawdzisz tutaj: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary 

   Należy pamiętać, że ww. warunki muszą być spełnione łącznie. 

 

 

W jakim terminie będzie prowadzony nabór? 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 7 września 2022 r. godz. 8.00 do 28 września 2022 r. godz. 16.00 

 Składanie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami w systemie informatycznym IP będzie możliwe od dnia 7 września 2022 r. 

od godziny 8.00. 

 W ramach konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie  jednego wniosku  i nie będzie miał możliwości jego 

wycofania w trakcie trwania naboru. 

 Wnioskodawco jeśli masz gotowy wniosek nie czekaj do ostatniego dnia naboru, ze względu na możliwość wystąpienia przeciążenia 

systemu informatycznego IP. 
 

 

 

 

 

W jakiej formie, kiedy i gdzie należy złożyć Wniosek o dofinansowanie? 
 

− Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem 
udostępnionego systemu informatycznego IP. 

 Kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu listy projektów wybranych do udzielenia wsparcia 

 
Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku oraz komplet załączników) należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej 
przy użyciu strony internetowej udostępnionej dla tego celu w systemie informatycznym IP pod adresem 
https://bip.cop.lodzkie.pl/konkurs79, przy czym: 

− formularz wniosku o dofinansowanie należy wypełnić i zapisać wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie .doc, .docx, 

− załącznik „Budżet projektu” należy wypełnić i zapisać wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie .xls, .xlsx, 

− pozostałe załączniki - wg. Listy załączników z formularza wniosku o dofinansowanie tj. nr 2,3,4,5,6 oraz Inne – należy 
zapisać w formacie .doc, .docx, .xls lub .xlsx lub w formie skanów w formacie .pdf lub .jpg, 

− do wniosku o dofinansowanie musi być załączone Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku 
o dofinansowanie, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania; wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik 1a 
do  Regulaminu konkursu - należy zapisać w formie skanu w formacie .pdf lub .jpg, 

Wniosek o dofinansowanie należy wypełniać zawsze w oparciu o Instrukcję wypełniania wniosku, która szczegółowo opisuje     sposób 

wypełnienia poszczególnych pól formularza aplikacyjnego. 

X 100% 

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
https://bip.cop.lodzkie.pl/konkurs79/

