
REACT-EU dla przedsiębiorstw
Konkurs dla firm z sektora MŚP z województwa łódzkiego



Niniejszy konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (u których rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło nie później niż 1 stycznia 2019 r.)

które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19 poprzez spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie na poziomie min. 15 %, zgodnie z poniższym wzorem:

suma przychodów ogółem 2021 – suma przychodów ogółem 2019
_____________________________________________________________________ x 100%

suma przychodów ogółem 2019

Projekt musi dotyczyć 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.

Trwała odbudowa przedsiębiorstwa oznacza odbudowę pozycji rynkowej i jej wzmocnienie względem konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Zwiększenie odporności oznacza przystosowanie przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w sytuacji nałożenia przez organy administracji publicznej restrykcji w
zakresie środków bezpieczeństwa lub ostrożności, w sytuacji zakłóceń rynkowych wpływających na przerwy w dostawach lub zmniejszenia popytu na oferowane produkty
lub usługi wskutek nakładanych administracyjnie obostrzeń lub kryzysu gospodarczego.

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

Założenia programu



▪ Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego

▪ Wnioskodawca, musi 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.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie: 7 września 2022 r. godz. 8.00

Termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie: 28 września 2022 r. godz. 16.00

Intensywność dofinansowania:

▪ maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 000 zł
▪ do 85 % wydatków kwalifikowalnych

Założenia programu



WYDATKI KWALIFIKOWANE

✓ 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.

WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE

 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

Warunki finansowania
Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane



Kryteria formalne

a) Czy wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP)?
b) Czy rozpoczęcie działalności gospodarczej Wnioskodawcy nastąpiło nie później niż 1 stycznia 2019 r.?

c) Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie województwa łódzkiego
d) Wnioskodawca musi posiadać co najmniej od 1 lipca 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
e) Data zakończenia projektu nie może przekraczać 30 września 2023 roku

Najważniejsze kryteria merytoryczne

a) Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu - projekt musi dotyczyć inwestycji w MŚP polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa
negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19. Zaplanowane przedsięwzięcia muszą wykazywać wzrost 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 i zwiększenie jego odporności gospodarczej na kryzys.

b) Wpływ epidemii COVID-19 na kondycję wnioskodawcy - czy spadek obrotów gospodarczych w przedsiębiorstwie w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19,
wyliczony w okresie: 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. w stosunku do 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r wynosi minimum 15%

c) Wykonalność finansowa projektu - Źródła finansowania projektu muszą być wiarygodne i muszą zapewniać finansowanie wkładu własnego z tytułu wydatków
kwalifikowalnych (tj. różnicy pomiędzy całkowitą wartością wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania w projekcie) oraz wkładu własnego na pokrycie
wydatków niekwalifikowalnych).

Najważniejsze kryteria
Kryteria formalne i merytoryczne



Nazwa kryterium Sposób oceny Ilość punktów
Wpływ epidemii COVID-19 na kondycję wnioskodawcy Spadek przychodów w przedziale powyżej 90% do 100% 16 pkt

Spadek przychodów w przedziale powyżej 80% do 90% 14 pkt

Spadek przychodów w przedziale powyżej 70% do 80% 12 pkt

Spadek przychodów w przedziale powyżej 60% do 70% 10 pkt

Spadek przychodów w przedziale powyżej 50% do 60% 8 pkt

Spadek przychodów w przedziale powyżej 40% do 50% 6 pkt

Spadek przychodów w przedziale powyżej 30% do 40% 4 pkt

Spadek przychodów w przedziale powyżej 15% do 30% 2 pkt

Zastosowanie technologii cyfrowych Technologie cyfrowe rozumiane są jako technologie wykorzystujące technikę cyfrową i systemy 
informatyczne. Jest to działalność natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej mająca na 
celu wprowadzenie urządzeń cyfrowych i systemów cyfrowych w MŚP

10 pkt

Uwzględnienie aspektów środowiskowych w ramach projektu Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko, zgodnych z 
normami unijnymi stosownymi do charakteru prowadzonej działalności 

10 pkt

Wpływ projektu na gospodarkę województwa łódzkiego Projekt wpływa na rozwój gospodarki regionu województwa łódzkiego, ponieważ Wnioskodawca 
posiada siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie 
województwa łódzkiego

10 pkt

RAZEM MOŻLIWYCH DO ZDOBYCIA Minimum 2 pkt
Maksimum 46 pkt

Najważniejsze kryteria
Kryteria merytoryczne punktowe



Kontakt

auchronski
Michał Balcerzak                 mba@tri.net.pl                    tel. 609 570 880                    Adam Uchroński                Dorota Stępniak   auc@tri.net.pl                   dst@tri.net.pl  tel. 609 520 946                tel. 505 002 155


