REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś Priorytetowa II : INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Działanie 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w
MŚP

TERMIN NABORU

ORIENTACYJNA
KWOTA (PLN)

Od 28 czerwca 2019 r.
Do 6 września 2019 r.

34 355 200

I. Informacje ogólne o programie
Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora
MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w
województwie łódzkim.
TYPY PROJEKTÓW PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU:
- wdrożenie wyników prac B+R;
- wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub
świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.
Projekt powinien projekt dotyczyć innowacyjnych rozwiązań w obrębie produktu (innowacja
produktowa) lub procesu (innowacja procesowa).Przez innowację należy rozumieć
wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w
odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Zgodnie z
ww. definicją można rozróżnić:
- innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane
przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio
towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
- innowację procesową - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie
nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.
Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych
lub marketingowych, jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały finansowaniu i ocenie.
Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane w
województwie łódzkim lub może być stosowane nie dłużej niż 3 lata.
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TYP BENEFICJENTA
Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).
W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).
DOFINANSOWANIE

Maksymalna intensywność RPI wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
Poziom dofinansowania, może ulec zwiększeniu:
a) o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego
przedsiębiorstwa,
b) o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i
małego przedsiębiorstwa.
Dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność udzielanej pomocy de minimis
wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych a udział procentowy przyjętego
poziomu dofinansowania powinien być jednakowy dla każdego wydatku kwalifikowalnego na
przygotowanie projektu
Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 50 % kwoty dofinansowania .

LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Ocena będzie dokonywana na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji
potwierdzających innowacyjność projektu, zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w
załączonych dokumentach, takich jak np. opinia o innowacyjności, wyniki badań, publikacje
naukowe, dokumenty patentowe, dokumenty statystyczne i inne, które pozwolą na
weryfikację spełnienia niniejszego kryterium.
Opinia o innowacyjności może być sporządzona wyłącznie przez:
- jednostkę naukową, przez którą należy rozumieć prowadzące w sposób ciągły badania
naukowe lub prace rozwojowe: a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu
statutów tych uczelni, b) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, c) instytuty badawcze w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, d) międzynarodowe instytuty
naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, e) Polską Akademię Umiejętności, f) inne podmioty
niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu
art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu lub
- centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej,
lub - stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim.
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Załączenie do wniosku o dofinansowanie opinii o innowacyjności nie jest obligatoryjne i nie
przesądza o pozytywnej ocenie kryterium
Wsparciem nie mogą być objęte w szczególności:














działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn.
pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i
prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z
prowadzeniem działalności wywozowej,
pomoc uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów produkcji krajowej w
stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013,
działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,
działania ułatwiające zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, objęte decyzją
Rady nr 2010/787/UE,
działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze
budownictwa okrętowego oraz sektorze włókien syntetycznych,
sektor transportu i związana z nim infrastruktura oraz sektor wytwarzania i dystrybucji
energii oraz związana z nim infrastruktura,
likwidacja lub budowa elektrowni jądrowych,
inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań
wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami
emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady
96/61/WE,
wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną
środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia
ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Limity wydatków obowiązujące dla poddziałania 2.3.1:
 wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5%
wydatków kwalifikowalnych,
 wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą
kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności
energetycznej będą kwalifikowalne do wysokości 30 % wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wydatki kwalifikowane związane z realizacją projektu:
Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki na wdrożenie lub zakup i wdrożenie
wyników prac B+R oraz wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania
produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje, w szczególności:
a) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
m.in.:
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- 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,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in.
nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy
technicznej),
- zakup materiałów i robót budowlanych,
- dzierżawa lub najem gruntów i budynków (finansowana ze środków własnych
wnioskodawcy przez co najmniej trzy lata od całkowitego zakończenia realizacji projektu,
- dzierżawa lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty
leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części
odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po
wygaśnięciu umowy.
KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE
Wpisywanie się w obszary
gospodarcze w ramach nisz
specjalizacyjnych

PUNKTACJA:
2 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar gospodarczy w
ramach niszy specjalizacyjnej
1 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jedną Regionalną Inteligentną
Specjalizację Województwa Łódzkiego

0/1/2

Waga:3

0/1/2

Waga:1

0/1

Waga:2

0/1/2

Waga:1

0/2

Waga:2

0 pkt – projekt nie wpisuje się w żadną z Regionalnych Inteligentnych
Specjalizacji Województwa Łódzkiego
Oddziaływanie projektu na
OSI

PUNKTACJA:
2 pkt – projekt realizowany jest na terenie OSI i wpisuje się w
strategiczne kierunki działań dla danego OSI
1 pkt – projekt realizowany jest na terenie OSI
0 pkt – projekt nie jest realizowany na terenie OSI

Realizacja projektu na
obszarze wiejskim

PUNKTACJA:
1 pkt – projekt jest realizowany na obszarze wiejskim
0 pkt – projekt nie jest realizowany na obszarze wiejskim

Inwestycja na obszarach o
najniższym poziomie rozwoju
gospodarczego

PUNKTACJA:
2 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość
wskaźnika przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie niższym niż 70%
średniej wojewódzkiej
1 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość
wskaźnika przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie wyższym lub
równym 70% średniej wojewódzkiej oraz niższym niż średnia wojewódzka
0 pkt – projekt realizowany jest na terenie gminy na którym wartość
wskaźnika przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie równym lub
wyższym niż średnia wojewódzka

Wdrożenie wyników prac
badawczo - rozwojowych

PUNKTACJA:
2 pkt – projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo -rozwojowych
przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego
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zlecenie
0 pkt – projekt nie dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie bądź
na jego zlecenie
Potencjał rynkowy produktu
będącego rezultatem projektu

PUNKTACJA:
2 pkt – projekt o dużym potencjale rynkowym

0/2

Waga:2

0/1

Waga:1

0/3/6

Waga:2

0/1

Waga:2

0/1/2/3

Waga:3

0/1

Waga:2

0 pkt – projekt o przeciętnym potencjale rynkowym
Zastosowanie technologii
informacyjnokomunikacyjnych (TIK)

PUNKTACJA:
1 pkt – projekt zakłada zastosowanie TIK

Wzrost zatrudnienia w
przedsiębiorstwie

mikroprzedsiębiorstwo – projekt zakłada wzrost zatrudnienia o co
najmniej 1 miejsce pracy (RJP) – 6 pkt,

0 pkt – projekt nie zakłada zastosowania TIK

małe przedsiębiorstwo – projekt zakłada wzrost zatrudnienia o 1 miejsce
pracy (RJP)- 3 pkt, projekt zakłada wzrost zatrudnienia o co najmniej 2
miejsca pracy (RJP)– 6 pkt,
średnie przedsiębiorstwo – projekt zakłada wzrost zatrudnienia o co
najmniej 4 miejsca pracy (RJP) – 6 pk
Uwzględnienie aspektów
środowiskowych w ramach
projektu

PUNKTACJA:
1 pkt – projekt zakłada zastosowanie rozwiązań mających pozytywny
wpływ na środowisko, zgodnych z normami unijnymi stosownymi do
charakteru prowadzonej działalności
0 pkt – projekt nie zakłada zastosowania rozwiązań poprawiających
obecny poziom oddziaływania na środowisko

Poziom innowacyjności
projektu

PUNKTACJA:
3 pkt – projekt zakłada wdrożenie innowacji nie stosowanej lub
stosowanej w skali świata nie dłużej niż 3 lata
2 pkt – projekt zakłada wdrożenie innowacji nie stosowanej lub
stosowanej w skali kraju nie dłużej niż 3 lata
1 pkt – projekt zakłada wdrożenie innowacji nie stosowanej w skali
regionu i stosowanej w skali kraju dłużej niż 3 lata
0 pkt – projekt zakłada wdrożenie innowacji stosowanej w skali
regionu nie dłużej niż 3 lata

Stopień nasycenia wiedzą

PUNKTACJA:
1 pkt – przedmiot projektu dotyczy wysokich i średnio-wysokich
technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych
usług
0 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy wysokich i średnio-wysokich
technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych
usług
Max 46

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskują projekty, które spełniają wszystkie kryteria merytoryczne oraz uzyskały wymagany
procent maksymalnej liczby punktów – tzw. minimum punktowe.
Minimum punktowe dla projektów wynosi 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania ze wszystkich kryteriów
merytorycznych punktowych.
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