
DOTACJA 
RPO ŁÓDZKIE 

1.2.1
Dofinansowanie na projekty 
inwestycyjne dla firm

• Poziom dofinansowania à do 55%

• Dla kogo à mikro, małe, średnie i duże 

przedsiębiorstwa

• Miejsce realizacji projektu à woj. łódzkie



Konkurs 1.2.1 -
Infrastruktura B+R
Konkurs 1.2.1 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego pozwala dofinansować 

projekty inwestycyjne, polegające na budowie lub rozbudowie działów 

badawczo-rozwojowych i laboratoriów. Dofinansowanie można 

przeznaczyć na wydatki związane z utworzeniem lub 

unowocześnieniem infrastruktury badawczo-rozwojowej 

wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej firmy.

Ważne jest aby tematyka projektów zamknęła się wyłącznie do 

obszarów objętych Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami 

Województwa Łódzkiego. Obniżono wymagania względem 

innowacyjności rezultatów prac B+R – poziom krajowy został 

zastąpiony poziomem regionalnym. Istnieje także możliwość 

finansowania kosztów realizacji prac badawczo-rozwojowych.
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WPROWADZENIE

Kto może otrzymać 
dotację?
Aby wziąć udział w konkursie Twoje przedsiębiorstwo 

musi być  mikro, małym, średnim lub dużym 

przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem 

konkursowym jest posiadanie siedziby lub oddziału 

przedsiębiorstwa na terenie województwa 

łódzkiego.
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Aparatura naukowo-
badawcza

Zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja 
i uruchomienie aparatury naukowo-
badawczej zaliczanej do środków 
trwałych wraz ze specjalistycznym 
instruktażem w ich obsłudze.

Rozwiązania 
teleinformatyczne

Zakup zaawansowanych rozwiązań 
teleinformatycznych (w tym sprzętu 
informatycznego) oraz specjalistycznego 
oprogramowania wraz z licencją, 
zaliczanego do wartości niematerialnych 
i prawnych.

4

Na co można przeznaczyć 
dofinansowanie?

Materiały

Zakup materiałów i robót budowlanych.

Prace B+R

Możliwe jest otrzymanie 
dofinansowania na realizację prac B+R 
wskazanych ramach opracowanego 
planu prac badawczo-rozwojowych (do 
30% wartości projektu -pomoc de 
minimis).
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Poziom 
dofinansowania

Terminy naborów 
wniosków

Maksymalny poziom dofinansowania to:

● dla przedsiębiorstw dużych - 35%

● dla przedsiębiorstw średnich - 45%

● dla przedsiębiorstw małych - 55%.

Start:

28.06.2021

Zakończenie:
31.08.2021
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Co oferujemy?

01

Zanim zaczniemy 

przygotowywać projekt 

dotacyjny, musimy lepiej 

poznać Twoją firmę. 

Prowadzimy bezpłatną 

dogłębną i kompleksową 

analizę koncepcji projektu, 

aby upewnić się, że konkurs 

1.2.1 to odpowiedni wybór.

Przygotowując projekt do 

konkursu RPO Łódzkie, 

skupiamy się na czynnikach, 

które zwiększą Twoje szanse na 

zdobycie dotacji. Wspieramy 

Cię również w przygotowaniu 

wszystkich dokumentów 

związanych z ofertowaniem i 

rozeznaniem rynku.

Nasi doradcy z działu rozliczeń 

posiadają ponad 18-letnie 

doświadczenie w realizacji i 

rozliczaniu dotacji. Oferujemy 

pełne wsparcie: przygotowujemy 

wnioski o płatność, wnioski o 

zmiany w projekcie, wnioski 

sprawozdawcze, 

przeprowadzamy ofertowanie, 

kończąc na wsparciu podczas 

kontroli projektu.

Bezpłatna analiza 
szans
na pozyskanie dotacji

02

Przygotowanie 
wniosku
o dofinansowanie

03

Rozliczanie 
dotacji

Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie procesu pozyskiwania dotacji, począwszy od kompleksowej 

oceny koncepcji i możliwości finansowania, poszukiwania partnerów, przygotowania wniosku o 

dofinansowanie, skutecznego udziału w panelu ekspertów, na rozliczaniu dotacji i zarządzaniu projektem 

kończąc.
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DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z 
INNOVATREE W ZAKRESIE POZYSKIWANIA 
DOFINANSOWANIA?

Wiemy, jak odnieść 
sukces
Pozyskaliśmy 42 dotacje badawczo-
rozwojowe. Zapewniamy pełne 
wsparcie techniczne, naukowe, a 
także reprezentujemy firmy przed 
organami podatkowymi.

Zapewniamy 
bezpieczeństwo 
Nasze rozwiązania, wiedza oraz 
najlepsze praktyki są zgodne z 
obowiązującymi przepisami, 
interpretacjami i orzecznictwem.

Mamy doświadczenie
Nasze know-how czerpiemy z 
wieloletniego doświadczenia. 
Rozumiemy złożoność dotacji i 
wiemy, jak zastosować ich zasady 
do Twojego projektu.

1 Interdyscyplinarny 
zespół
Nasz zespół składa się z doktorów 
nauk technicznych, doradców 
podatkowych, prawników i  
finansistów. Tak szerokie 
kompetencje gwarantują 
kompleksowe działanie w procesie 
pozyskania dotacji.

Kompleksowa obsługa 
Przeprowadzamy naszych klientów 
przez całą drogę do pozyskania 
dotacji - rozpoczynamy od oceny 
koncepcji i możliwości 
finansowania. Następnie 
przygotowujemy wniosek o 
dotację, oraz bierzemy udział w 
panelu eksperckim. Cały proces 
kończymy na zarządzaniu 
projektem oraz rozliczeniu 
otrzymanej dotacji.

2

3

4

5
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Case Study - Pozyskiwanie dotacji

Novol Sp. z o.o.
Spółka Novol zgłosiła się do  zespołu InnovaTree z pytaniem o 

możliwość pozyskania dotacji na znaczącą modyfikację 

obecnych procesów produkcyjnych. W wyniku  współpracy  

spółki  z naszym zespołem eksperckim została przeprowadzona 

wnikliwa analiza procesów produkcyjnych zachodzących w 

firmie.  Pozwoliło to na zebranie rzetelnych i szczegółowych 

danych, które posłużyły do przygotowania kompletnej i spójnej 

dokumentacji aplikacyjnej oraz oceny opłacalności 

przedsięwzięcia.

1

Hufgard Polska Sp. z o.o.

Spółka Hufgard zgłosiła się do nas po nieudanej próbie 

pozyskania dotacji na rozwój prac badawczo-rozwojowych. 

Dzięki pozyskaniu zaufania klienta mogliśmy na nowo zbadać i 

ocenić szanse spółki na pozyskanie dotacji.

W efekcie naszej współpracy firma uzyskała możliwość 

realizacji pierwszego projektu badawczego 

współfinansowanego z funduszy unijnych. Dofinansowanie dla 

projektu wyniosło ponad 3,9 mln PLN i pozwoli na 

przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w wyniku 

których ma powstać nowa gama domieszek do betonu. 

3

Na fali sukcesu i dynamicznego rozwoju oferty produktowej, 

przedstawiciele spółki zwrócili się do nas z  koncepcją prac 

badawczych nad nową gama produktów. Nowość produktowa, 

która miała być celem realizacji projektu zdecydowała o 

wyborze jednego z czołowych instrumentów pozyskania dotacji 

tzw. konkursu Szybkiej Ścieżki, organizowanego przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Plan badawczy zyskał 

przychylność ekspertów NCBiR i w rezultacie firma zyskała 

możliwość realizacji projektu o wartości ponad 2,3 mln zł w 

tym w dużej części finansowanego ze środków pochodzących z 

przyznanej dotacji.

Makrochem S. A.

2
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Opoczno Sp. z o.o.

W efekcie współpracy naszego zespołu z Laboratorium 

Technologicznym Spółki Opoczno szczegółowo i starannie  

zaplanowaliśmy przebieg prac B+R, obejmujący opracowanie 

takich kompozycji szkliw, które pozwolą uzyskać zarówno 

oczekiwaną gładkość powierzchni, jak i docelową klasę 

antypoślizgowości.Wartość pozyskanego dofinansowania 

wyniosła 0,72 mln PLN, co pozwoliło zrealizować w całości plan 

badawczy i osiągnąć wyznaczone cele projektowe naszego 

Klienta. 

4

Firma uzyskała możliwość demonstracji innowacyjnej linii 

technologicznej w skali przemysłowej oraz jej późniejsze 

wykorzystanie do celów komercyjnych. Rezultatem w 

kontekście rynkowym będzie wdrożenie przypraw o dotąd 

niespotykanej czystości mikrobiologicznej i cechach 

organoleptycznych. Dofinansowanie dla projektu wyniosło 1,86 

mln PLN, co pozwala zrealizować bieżące potrzeby 

inwestycyjne dużego przedsiębiorstwa oraz stworzyć trwałą 

infrastrukturę techniczną.

Promar PPH Sp. z o.o.

5

Zobacz wszystkie 
nasze realizacje na:

www.innovatree.pl/case-study

Możesz także zeskanować kod
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NASZ KREATYWNY ZESPÓŁ

Jeśli zdecydujesz się współpracować, otrzymasz nasze pełne wsparcie. Wierzymy w Ciebie i 

pomożemy Ci osiągnąć wspaniałe rzeczy, ponieważ konkurs 1.2.1 to dopiero początek Twojego 

sukcesu.

„Dążymy do tego, aby zachwycać nie tylko naszych 
klientów, lecz także siebie samych.”
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Jesteśmy zarówno umysłami ścisłymi, jak i twórcami. Od naszego zespołu 
oczekujemy zarówno logicznego jak i abstrakcyjnego myślenia, oraz szalonej 

kreatywności i zdolności do nieliniowego rozumowania.
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Rekomendujemy dodatkowe usługi związane z innowacjami oraz 
rozwojem przedsiębiorstw.

POZYSKANIE 
DOTACJI

Wspieramy firmy w pozyskiwaniu dotacji.

ROZLICZANIE 
DOTACJI

Oferujemy pełen pakiet usług związany z 
rozliczaniem zewnętrznego finansowania. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
DOTACJĄ

Kompleksowy przegląd dokumentacji 
projektowej. Rekomendujemy działania 

naprawcze.

ULGA B+R

Wdrażamy ulgi podatkowe na badania i rozwój

ZNAKI
TOWAROWE

Dokonujemy nowych zgłoszeń oraz rozszerzenia 
ochrony znaków

IP BOX

Innowacyjne 5% podatku. Innovation Box to 
rodzaj zachęty podatkowej, dzięki której firmy 

mogą zapłacić znacząco mniejszy podatek CIT/PIT.

PATENTY
WZORY PRZEMYSŁOWE

Dokonujemy zgłoszeń zarówno na terenie Polski, 
Unii Europejskiej jak i w wybranych krajach 

świata.

BADANIE STANU 
TECHNIKI

Przeprowadzamy badania zdolności 
patentowej wynalazków, stanu techniki

BADANIE STATUSU 
MŚP

Określamy status przedsiębiorstw zgodnie z 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014

12

NASZE USŁUGI
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NASI KLIENCI
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Firma InnovaTree wyróżnia się otwartym i elastycznym podejściem 
do klienta. Podjęte zobowiązania realizuje z dużym zaangażowaniem 
i co najważniejsze – z dużą skutecznością. Gorąco polecam i 
zachęcam do współpracy z InnovaTree

- Dominik Piekarski / Prezes Zarządu Opoczno Sp. z o.o.

W imieniu firmy Promar pragnę wyrazić zadowolenie ze współpracy z 
firmą InnovaTree. Usługi firmy InnovaTree świadczone są na wysokim 
poziomie, a zaangażowanie ich zespołu w realizację zadań, 
elastyczność oraz umiejętności dostosowane są do specyfiki naszej 
branży.

- Robert Śmiałek / Dyrektor Działu Rozwoju Promar PPH Sp. z 
o.o.

Potwierdzam że firma InnovaTree Sp. z o.o. jest firmą godna polecenia, 
która przy prowadzeniu naszego projektu wykazuje się 
profesjonalizmem, wysoką jakością świadczonych usług, a przede 
wszystkim doświadczeniem zawodowym co przyczynia się do efektywnej 
współpracy na każdym etapie realizacji projektu.

- Dariusz Gaszek / MDM NT Sp. z o.o.

14

CO O NAS MÓWIĄ
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Nie wiesz, czy Twoja firma ma 
szanse na pozyskanie dotacji?

Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza praca jest chroniona przepisami prawa 
autorskiego. Wykonanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz 

rozpowszechnianie bez zgody InnovaTree Sp. z o.o. w całości lub części jest 
zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. 

Copyright © 2021 by InnovaTree Sp. z o.o.

RPO Łódzkie – Ulotka (2021_04_20)

Bez obaw, dzięki naszej bezpłatnej ocenie lepiej 
zrozumiesz dotacje oraz dowiesz się czy warto 
składać wniosek o dofinansowanie.

Dr inż. Szymon Talbierz

E: szymon.talbierz@innovatree.pl

T: +48 530 918 074


