Program: Regionalny Program Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Priorytet: 3 Gospodarka, innowacyjnośd, przedsiębiorczośd
Działanie: 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
NABÓR WNIOSKÓW: 20.06. – 27.07.2011
TYPY PROJEKTÓW
Dofinansowaniu podlegają projekty polegające na bezpośrednich inwestycjach w przedsiębiorstwach
rozumiane jako projekty inwestycyjne m.in. w zakresie:
- zastosowania nowych rozwiązao technologicznych w produkcji i usługach, (zakup niezbędnych
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem
i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania
na środowisko (w tym m.in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług,
zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych),
- wprowadzenia nowych rozwiązao organizacyjnych, prowadzących do poprawy produktywności
i efektywności (w tym np. marketingowych, logistycznych, w zakresie dystrybucji, systemów
informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych,
- uzyskiwania certyfikacji dla wytwarzanych produktów i świadczonych usług (w powiązaniu
z przedmiotem inwestycyjnym projektu)

BENEFICJENCI
W ramach aktualnego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegad się:
- mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa
- partnerstwa małych i średnich przedsiębiorstw

POZIOM WSPARCIA
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Poziom dofinansowania, może ulec zwiększeniu o:
- 10 punktów procentowych, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorcy,
z wyłączeniem prowadzącego działalnośd w sektorze transportu
- 20 punktów procentowych, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikroprzedsiębiorcy
i małego przedsiębiorcy, z wyłączeniem prowadzącego działalnośd w sektorze transportu
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy/Beneficjenta wynosi odpowiednio 50%, 40% lub 30%
Maksymalna wartośd dofinansowania projektu (maksymalna kwota wsparcia) nie może
przekroczyd 1 500 000 PLN

OCENA MERYTORYCZNA
Kryteria dostępu:
Wykonalnośd techniczna / technologiczna projektu
Wykonalnośd finansowa
Wykonalnosc instytucjonalna
Realnośd wskaźników
Trwałośd projektu

Kryteria ogólne:
Stopieo komplementarności i kompleksowości z innymi przedsięwzięciami (0-4 * 3)
- powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi przez beneficjenta,
- powiązanie projektu z innymi projektami (działaniami) realizowanymi w ramach programów
finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w latach 2004- 2006 oraz ze środków
przedakcesyjnych i innych środków pomocowych,
- projekt zapewnia kompleksowośd w osiągnięciu celu,
- projekt realizowany jest w partnerstwie / kooperacji / współpracy.
Stopieo gotowości organizacyjno – instytucjonalnej beneficjenta (0-4 * 2)
- doświadczenie beneficjenta w zarządzaniu projektami / doświadczenie w realizacji projektów
współfinansowanych ze środków UE,

Stopieo efektywności projektu (0-4 * 3)
- efektywnośd wydatków projektu, przy zachowaniu wysokiej jakości (relacja nakład/rezultat)
– efektywnośd kosztowa,
- zasadnośd rozwiązao i instrumentów służących realizacji projektu (w tym przeprowadzenie analizy
opcji realizacji i analizy ryzyka),
- stosuje się energooszczędne technologie (o ile dotyczy)

Sprzyjanie wypełnieniu wymogów zasady „n+3/n+2”(0-3 * 4)
- beneficjent przewidział wydatkowanie środków w ciągu 3(2) lat od ich zakontraktowania w roku n

Stopieo przygotowania projektu do realizacji (0-4 *4)
- przygotowanie projektu do wdrożenia
Max 60 punktów

Kryteria szczegółowe:
Potencjał wnioskodawcy (0-4 *1)
1. certyfikat ISO, inny o znaczeniu międzynarodowym certyfikat jakości lub udokumentowanie
prowadzenia i zachowania wewnętrznych procedur jakości prowadzonych przez co najmniej 1 rok,
2. EMAS, inny certyfikat systemu zarządzania środowiskowego lub udokumentowanie prowadzenia i
zachowania wewnętrznych procedur w zakresie zarządzania środowiskowego prowadzonych przez co
najmniej 1 rok,
3. patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru
przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układów scalonych, które wykorzystywane są w
podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub zostaną wykorzystane w ramach nowej inwestycji.
Obecnośd w projekcie powiązao kooperacyjnych przedsiębiorstwa (1-4 *1)
1 – w projekcie nie występują powiązania kooperacyjne lub uczestniczy mniej niż 3 partnerów spoza
sektora B+R
2 – w projekcie uczestniczy 3 i więcej partnerów spoza sektora B+R
3 – w projekcie uczestniczy partner z sektora B+R
4 – w projekcie uczestniczy więcej niż 1 partner z sektora B+R lub 1 partner z sektora B+R i partner
spoza sektora B+R
Wykorzystanie w projekcie elementów prowadzonych bądź zakupionych przez beneficjenta
wyników prac B+R (1-4 * 2)
1 – beneficjent nie wykorzystuje wyników prac B+R w projekcie lub zakłada wykorzystanie w
projekcie wyników prac B+R starszych niż 5 lat
2 – beneficjent zakłada wykorzystanie w projekcie wyników prac B+R mających powyżej 3 lat do 5 lat
3 – beneficjent zakłada wykorzystanie w projekcie wyników prac B+R mających powyżej 1 roku do 3
lat
4 – beneficjent zakłada wykorzystanie wyników prac B+R nie starszych niż 1 rok
Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na otoczenie poprzez zastosowanie rozwiązao zgodnych
z normami wspólnotowymi (0-4 * 2)
0 – projekt nie zakłada zastosowania rozwiązao poprawiających obecny poziom oddziaływania na
środowisko
2 – projekt zakłada zastosowanie rozwiązao zmniejszających w odniesieniu do stanu obecnego
negatywne oddziaływanie na środowisko w tym ograniczenie emisji i emisji do 10 %
3 - projekt zakłada zastosowanie rozwiązao zmniejszających w odniesieniu do stanu obecnego
negatywne oddziaływanie na środowisko w tym ograniczenie emisji i emisji od 10 do 20 %
4 - projekt zakłada zastosowanie rozwiązao zmniejszających w odniesieniu do stanu obecnego
negatywne oddziaływanie na środowisko w tym ograniczenie emisji i emisji o 20 % i więcej
Występowanie w projekcie inwestycji związanej z wdrażaniem wysokich technologii lub usług
Wiedzo chłonnych (0–4 * 2)
0 – projekt nie zakłada występowania inwestycji związanej z wdrażaniem wysokich technologii ani
usług wiedzochłonnych
1 – dodatkowym celem projektu jest wdrożenie usługi wiedzochłonnej
2 – dodatkowym celem projektu jest wdrożenie wysokiej technologii
3 – dodatkowym celem projektu jest wdrożenie usługi wiedzochłonnej i wysokiej technologii
4 – głównym celem projektu jest wdrażanie wysokiej technologii lub usługi wiedzochłonnej

Przyrost zatrudnienia netto w okresie 3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu (0-3 * 4)
0 – brak przyrostu zatrudnienia,
1 – przyrost zatrudnienia netto poniżej 5 %,
2 – przyrost zatrudnienia netto od 5 do 10 %
3 – przyrost zatrudnienia netto powyżej 10%
Projekt zakłada wdrożenie technologii znanej i stosowanej w Polsce (0-3 * 4)
0 – projekt nie zakłada wdrożenia technologii lub zakłada wdrożenie technologii znanej i stosowanej
w Polsce od 5 lat i dłużej
1 – technologia stosowana w Polsce poniżej 5 lat
2 – technologia stosowana w Polsce poniżej 3 lat
3 – technologia stosowana w Polsce poniżej 1 roku
Realizacja projektu prowadzi do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali
regionalnej, krajowej lub międzynarodowej (0-4 * 4)
0 – realizacja projektu nie wpłynie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa
1 – realizacja projektu wpłynie na konkurencyjnośd przedsiębiorstwa w skali powiatu
2 – realizacja projektu wpłynie na konkurencyjnośd przedsiębiorstwa w skali regionu
3 – realizacja projektu wpłynie na konkurencyjnośd przedsiębiorstwa w skali kraju
4 – realizacja projektu wpłynie na konkurencyjnośd przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej
Wprowadzenie nowych rozwiązao organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności
i efektywności (struktura organizacyjna, procesy zarządcze, itp.) m.in. poprzez zastosowanie
rozwiązao informatyczno –komunikacyjnych w projekcie (0-4 * 3)
Za spełnienie jednego z wyżej przewidzianych elementów beneficjent uzyska po 1 punkcie.
Maksymalnie beneficjent może uzyskad 4 punkty. W przypadku niespełnienia żadnego z ww.
elementów punkty nie zostaną przyznane.
W wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój eksportu lub poszerzenie dotychczasowej oferty
eksportowej (0-4 * 1)
0 – projekt nie wpłynie na wzrost eksportu, nie zostanie poszerzona oferta eksportowa
1 – w wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie eksportu
2 – realizacja projektu wpłynie na wzrost wartości eksportu ( do 10 %)
3 – realizacja projektu wpłynie na wzrost wartości eksportu (do 20 %)
4 – realizacja projektu wpłynie na wzrost wartości eksportu (powyżej 20%)
Projekt będzie realizowany na terenie gminy o niskim poziomie przedsiębiorczości
(liczonej na podstawie wskaźnika: liczba podmiotów w rejestrze REGON na 1000 ludności poniżej
średniej wojewódzkiej) (0-4 * 2)
0 – projekt realizowany jest na terenie o poziomie przedsiębiorczości 100% i więcej średniej
wojewódzkiej
1 – projekt będzie realizowany na terenie, na którym współczynnik przedsiębiorczości kształtuje sie
na poziomie poniżej 100% średniej wojewódzkiej
2 – projekt będzie realizowany na terenie, na którym współczynnik przedsiębiorczości kształtuje sie
na poziomie poniżej 85 % średniej wojewódzkiej
3 – projekt będzie realizowany na terenie, na którym współczynnik przedsiębiorczości kształtuje sie
na poziomie poniżej 65 % średniej wojewódzkiej
4 – projekt będzie realizowany na terenie, na którym współczynnik przedsiębiorczości kształtuje sie
na poziomie poniżej 50 % średniej wojewódzkiej

Projekt zakłada wdrożenie technologii unikatowej na skale światowa (0-2 * 2)
0 – projekt nie zakłada wdrożenia technologii unikatowej na skale światowa
1 – projekt zakłada wdrożenie technologii, której stopieo rozprzestrzenienia na świecie w danej
branży nie przekracza 30%
2 – projekt zakłada wdrożenie technologii, której stopieo rozprzestrzenienia na świecie w danej
branży nie przekracza 15%
Max 100 punktów

W przypadku zainteresowania powyższą formą wsparcia oraz w przypadku dodatkowych pytań, szczegółowych
informacji udzielą Państwu:
- Robert Podgórzak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: r.podorzak@imbigs.org.pl
- Paweł Stępniak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: p.stepniak@imbigs.org.pl
- Magdalena Pańkowska – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail: m.pankowska@imbigs.org.pl

