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MATERIAŁ MERYTORYCZNY ORAZ WYTYCZNE W ZAKRESIE GRAFIKI KOMUNIKACJI 2014-2020
 MATERIAŁ MERYTORYCZNY
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w obecnej perspektywie 2014-2020, zajmuje się przyznawaniem dotacji
unijnych na rozwój gospodarczy regionu łódzkiego. Zapewniamy wnioskodawcom rzetelne informacje jak
uzyskać dofinansowanie, a następnie pomoc w jak najlepszym wykorzystaniu środków unijnych, przeznaczonych
głównie na: rozwój gospodarki opartej na wiedzy, na kooperację jednostek naukowo-badawczych z
przedsiębiorstwami, prowadzenie efektywnych badań naukowych na rynku oraz współpracę firm i instytucji
otoczenia biznesu z naszego regionu. Ogłaszamy konkursy, przyznajemy dotacje, a także monitorujemy
realizację projektów.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy do końca 2017 roku planuje jeszcze aż 8 konkursów, w których łącznie
do rozdysponowania jest ~ 268 mln zł.
Stawiamy na konkurencyjność, innowacyjność firm oraz rozwój działalności badawczej w regionie.
Aktualnie ogłoszony konkurs dotyczy właśnie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.
Zapoznaj się, zaplanuj działania i zostań naszym Beneficjentem!
Nazwa konkursu: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie:
 projekty związane z tworzeniem bądź rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego (B+R), służącego do
prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa
 projekty, dotyczyce sektorów wskazanych jako regionalne specjalizacje: nowoczesny przemysł
włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); zaawansowane materiały budowlane; medycyna, farmacja,
kosmetyki; energetyka, w tym odnawialne źródła energii; innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolnospożywcze, informatyka i telekomunikacja,
Kto może ubiegać się o wsparcie:
 przedsiębiorcy,
 konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy
Całkowita pula pieniędzy na konkurs: ~ 43 mln zł
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 3 mln zł.
Termin przyjmowania wniosków: 18-28 kwietnia 2017 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r.
*Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się stronie www.cop.lodzkie.
Jeśli jesteś zainteresowany możliwością otrzymania dofinansowania unijnego wejdź na naszą stronę:
www.cop.lodzkie.pl i profil na fb. Będziemy na bieżąco informować Cię o najbliższych naborach, ich wynikach, a
także szkoleniach z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków unijnych.

Informacje dodatkowe do umieszczenia w każdej publikacji:
Hasło: Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi www.rpo.lodzkie.pl
i logotypy: COP oraz w jednym ciągu: FE Program Regionalny, promuje łódzkie i UE EFRR wraz z informacją:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
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